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บทคดัย่อ 
 
 ตลาดฮาลาล เป็นตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคมีการบริโภคที่มีการเชื่อมโยงกับความเชื่อทาง
ศาสนาอิสลาม โดยการอุปโภคหรือบริโภคนั้นผู้นับถือศาสนาอิสลาม (มุสลิม) จะต้องมั่นใจว่าสินค้า
หรือบริการที่จะเลือกใช้นั้นได้ผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ปราศจากการ
ปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ซึ่งในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ เมื่อผู้ผลิตหรือผู้
ให้บริการผลิตสินค้าหรือบริการแล้ว จะต้องมีการน าสินค้าหรือบริการนั้นๆออกสู้ตลาดถึงมือผู้บริโภค 
แต่ในช่วงกระบวนการก่อนการผลิตสินค้าหรือบริการและกระบวนการขนส่งรวมถึงกระบวน          
การจัดวางสินค้าหรือบริการ ก่อนที่น าสินค้าหรือบริการสู้มือผู้บริโภคนั้น ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้   
แม้สินค้าหรือบริการหรืออาหาร จะเป็นสิ่งที่ผลิตหรือให้บริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา อิสลาม                   
แต่กระบวนการก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการก่อนการผลิตหรือให้บริการ หรือหลั งจากผลิต
ออกมาแล้วอาจมีการปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามได้ 
 ขณะที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ในการ
ผลิตสินค้าหรือหรืออาหารหรือการให้บริการ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรฐานที่แสดงให้เห็นต่อ
ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคภายในประเทศหรือผู้บริโภคในต่างประเทศ      
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเพียงมาตรฐานในการผลิตอาหารฮาลาลเท่านั้น ประกอบกับการบังคับใช้
กฏหมายในเรื่องการค้าอาหารฮาลาลที่ผิดบทบัญญัติตามศาสนาอิสลาม ไม่ท าให้เกิดการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาหารฮาลาลอย่างจริงจัง และกฏหมายของประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติเพ่ือรองรับการ
กระท าความผิดที่เกิดจากจากการละเมิดบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในการผลิตสินค้าหรืออาหาร
หรือบริการโดยเฉพาะ เนื่องจากความเสียหายที่เกิดจากการบริโภคหรืออุปโภคอาหารหรือสินค้าหรือ
บริการนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของผู้บริโภคโดยตรง แต่เป็นการท าให้เกิดความ
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เสียหายที่เกิดจากความสุขที่จะได้อุปโภคหรือบริโภคอาหารหรือสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องตามหลัก
ศาสนาอิสลามเท่านั้น เมื่อผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความคุ้มครองจากการบริโภค ท าให้ผู้บริโภค
ขาดความเชื่อมันในสินค้าหรืออาหารหรือบริการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนใน
อุตสาหกรรมฮาลาลได้โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้สินค้าหรืออาหารฮาลาลหรือบริการนั้น จะถูกผลิตออกมาถูกต้อง
ตามหลักของศาสนาอิสลาม แต่ในข้ันตอนการขนส่งสินค้า การเก็บของในคลังสินค้า หรือกระบวนการ
จ าหน่าย สินค้าที่เป็นฮาลาลนั้นอาจมีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (หะรอม)     
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโถคให้สามารถอุปโภคหรือบริโภคสินค้า อาหาร หรือบริการ ที่เป็นฮาลาล
ตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงสินค้า อาหาร หรือบริการ จนถึงมือผู้บริโภค ประเทศไทยจึงต้องมีมาตรฐานฮาลาล
โลจิสติกส์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือให้สินค้า อาหาร หรือบริการนั้นถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนสินค้า อาหาร หรือบริการนั้นจนถึงมือผู้บริโภค และต้องมีการบัญญัติหรือ
แก้ไขกฏหมายที่จะเอาผิดต่อผู้ที่กระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาลโดยการตรากฏหมายเฉพาะ อันจะเป็น
การสร้างความมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่จะสามารถเรียกร้องค่าเสียหาย เมื่อมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ฮาลาลนั้น 
 
ค าส าคญั: ฮาลาล, ฮาลาลโลจสิติกส์, อิสลาม 
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ABSTRACT 
 
 Halal market is the market that a group of consumers link consumption 
with religious belief of Islam. By this consumption, Islam (or Muslim) must be assured 
of products or services which they choose that they pass the correct process of 
production according to Islam doctrine. They are without the contamination of 
prohibited things (Haram). When the manufacturers or producers make the products, 
they will take them to the market and consumers. During the process before the 
production of goods or service, the procedure of transportation including the 
arrangement of them, by these ways although the products, services or food are 
correct according to the doctrine, they may be contaminated with the banned things 
in the process before or after production. 
 While Thailand is not the country that most people are Islam, the 
production of food, goods or service need to have the standard which shows to Islam 
consumers who are domestic and international. Nowadays, Thailand has the only 
standard of the production of Halal food and the enforcement about the sale of Halal 
food is incorrect with the provision of Islam so it does not protect Halal consumer 
seriously. Furthermore, Thailand does not have the provision to support offenses that 
are from the violation of Islam doctrine especially in the production of goods or 
services. Damages from the consumption of food or services do not endanger with the 
health and hygiene of consumers directly, but they destroy the happiness to consume 
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food or service by Islam rules. When the consumers feel that they are not protected 
from the consumption, it can make them lack the confidence in goods or services. It 
may affect the trade and investment in Halal industry especially international trade. 
 To conclude, although goods, Halal food or services are produced by the 
Islam doctrine correctly, during the process of their transportation, storing or sale they 
may be contaminated with the prohibited things (Haram) in order to protect consumers 
to consume Halal things including products, food or services. Thailand must have the 
standard of Halal logistics in term of food in order that they are correct according to 
Islam doctrine by the initial method of production to the consumers. And it must have 
the provision or amendment to take wrongdoers as guilt about Halal by legislating 
special law to make confidence to consumers who can call for damage cost when 
someone do wrongly about Halal. 
. 
Keywords: Halal, Halal Logistics, Islam 
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 ส าหรับความช่วยเหลือและก าลังใจจากบรรดามิตรสหายหลายต่อหลายท่าน ผู้เขียน
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ทั้งหมดนี้ท าให้ผู้เขียนสามารถน าไปต่อยอดการศึกษาท าให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากขึ้น  
ซึ่งผู้เขียนถือว่าความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ประกอบไปด้วยความปรารถนาดีของทุกท่าน 
ที่มีต่อผู้เขียนเป็นประการส าคัญ  
 ท้ายสุดนี้ ความส าเร็จของการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตของผู้เขียน และวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากปราศจากความอนุเคราะห์จากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเปน็มำและควำมส ำคัญของปญัหำ 
 
  ตลำดฮำลำล เป็นตลำดที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีกำรบริโภคที่มีกำรเชื่อมโยงกับควำมเชื่อ                        
ทำงศำสนำอิสลำมโดยกำรบริโภคตำมหลักศำสนำอิสลำม และเป็นตลำดที่กลุ่มผู้บริโภคอยู่ใน    
วงจ ำกัดหรือที่เรียกว่ำ (Niche Market) แต่อย่ำงไรก็ตำมแม้จะเป็นตลำดที่มีกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่                     
ในวงจ ำกัดแต่เนื่องด้วยจ ำนวนประชำกรของผู้นับถือศำสนำอิสลำมทั่ว โลกในปัจจุบันในปี 2554                        
มีจ ำนวนประชำกรชำวมุสลิมทั่วโลกประมำณ 2000 ล้ำนคน และมูลค่ำเศรษฐกิจฮำลำลในปี 2011 
เท่ำกับ 3 ล้ำนล้ำน USD เฉพำะอำหำรฮำลำลมูลค่ำ 680,000 ล้ำน USD เป็นกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
350,000 ล้ำน USD1 ซึ่งในกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร
แล้วจะต้องมีกำรน ำสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆออกสู้ตลำดถึงมือผู้บริโภค แต่ในช่วงกระบวนกำร         
ก่อนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำรและกระบวนกำรขนส่งรวมถึงกระบวนกำรจัดวำงสินค้ำหรือบริกำร            
ก่อนที่น ำสินค้ำหรือบริกำรสู้มือผู้บริโภคนั้น ซึ่งในกระบวนกำรเหล่ำนี้ แม้สินค้ำหรือบริกำรจะเป็นสิ่งที่
ผลิตหรือให้บริกำรที่ถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำม แต่กระบวนกำรก่อนหน้ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็น
กระบวนกำรก่อนกำรผลิตหรือให้บริกำร  หรือหลังจำกผลิตออกมำแล้วอำจมีกำรปนเปื้ อน               
สิ่งที่ต้องห้ำมตำมหลักศำสนำอิสลำมได้ หรือที่เรียกว่ำ หะรอม และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
กำรเกษตรในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)            
ได้ก ำหนดทิศทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำด้ำนฮำลำลไว้ใน “ยุทธศำสตร์ พัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรผลิต กำรจัดกำรสินค้ำเกษตร และควำมมั่นคงอำหำร” โดยได้ก ำหนดแนวทำงกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำระบบตลำดสินค้ำเกษตรในกำรส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์กลำงกำรค้ำสินค้ำเกษตร (Hub) และ
ส่งเสริมให้มีกำรขยำยตลำดเฉพำะกลุ่ม (Niche Market) ที่มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำให้เหมำะสม        
และตรงตำมควำมต้องกำรเฉพำะของแต่ละตลำด เช่น ตลำดสินค้ำฮำลำล    
  เพ่ือเป็นกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่นับถือศำสนำอิสลำมที่ไม่ใช่เพียงแต่ในประเทศไทย
เท่ำนั้นกำรคุ้มครองผู้บริโภคในต่ำงประเทศโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้บริโภคที่ได้ซื้อสินค้ำที่ผลิตขึ้นใน

                                           
  1.วินัย ดะห์ลัน,“ศักยภำพและโอกำสของตลำดอำหำรฮำลำลโลกและแนวทำง“ศำสนำ

รับรอง วิทยำศำสตร์รองรับ”ของประเทศไทย,” 22 พฤศจิกำยน 2555. 
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ประเทศไทยซึ่งถือเป็นกำรตกลงสัญญำซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศให้ได้รับควำมคุ้มครองและเป็น
กำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อในสินค้ำที่ผลิตและขำยไปจำกประเทศไทย อันจะเป็นกำรสร้ำงเม็ดเงินให้
ไหลเวียนกลับมำยังประเทศไทยในจ ำนวนมหำศำลจำกตลำดผู้บริโภคฮำลำล ซึ่งมูลค่ำเศรษฐกิจ       
ฮำลำลในปี 2011 เท่ำกับ 3 ล้ำนล้ำน USD เฉพำะอำหำรฮำลำลมูลค่ำ 680,000 ล้ำน USD เป็น
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 350,000 ล้ำน USD2 และที่เป็นประเด็นปัญหำเมื่อมีกำรตกลงสัญญำซื้อขำย
สินค้ำอันเป็นสินค้ำฮำลำลจำกประเทศไทยไปยังประเทศคู่สัญญำที่มีข้อก ำหนดหลักเกณฑ์หรือ
มำตรฐำนเกี่ยวกับสินค้ำฮำลำลเป็นกำรเฉพำะในประเทศผู้ซื้อ หำกปรำกฎว่ำผู้ขำยส่งมอบสินค้ำที่เป็น
ฮำลำลที่ได้ปฎิบัติโดยถูกต้องตำมวิธิกำรขอรับรองเครื่องหมำยฮำลำลในประเทศไทยแล้ว แต่ด้วยที่
ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศท่ีมีศำสนำประจ ำชำติเป็นศำสนำอิสลำม และกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่ใช้
ในกำรรับรองฮำลำลนั้นยังไม่ครอบคลุมถึง ซึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อขำยระหว่ำงประเทศ
ไม่ได้ก ำกัดแค่เพียงกำรผลิตสินค้ำเท่ำนั้น แต่จ ำเป็นจะต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่ว่ำจะเป็น คลังสินค้ำ 
หรือกำรขนส่งสินค้ำ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีก ำหนดมำตรฐำนนกิจกรรมเกี่ยวเนื่องนี้ จึงอำจ
ท ำให้สินค้ำที่ผลิตมำนั้นอำจมีกำรปนเปื้อนในขั้นตอน กำรคลังสินค้ำ หรือกำรขนส่งได้ จำกที่กล่ำวใน
ขั้นต้นเมื่อผู้ผลิตสินค้ำได้ผลิตสินค้ำอันเป็นกำรถูกต้องตำมมำตรฐำนฮำลำลในประเทศไทย หำก
ปรำกฎว่ำสินค้ำฮำลำลนั้นเมื่อไปถึงประเทศผู้ซื้อสินค้ำฮำลำลมีกำรปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้ำม
ตำมบทบัญญัติศำสนำอิสลำม (หะรอม ) ซึ่งไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด หรือมำตรฐำนของประเทศผู้ซื้อ
ในต่ำงประเทศ ดังนั้นผู้ซื้อในต่ำงประเทศจะมีสิทธิในเลิกสัญญำและเรียกร้องค่ำเสียหำยได้หรือไม่ 
ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติ ว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Article 353 ก ำหนดให้
ผู้ขำยจะต้องส่งมอบสินค้ำในจ ำนวน คุณภำพ และตำมรำยละเอียดที่ตกลงในสัญญำซื้อขำยระหว่ำง
ประเทศ และหำกสัญญำซื้อขำยมิได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอ่ืน สินค้ำจะต้องมีควำมเหมำะสมตำม

                                           
  2 เพ่ิงอ้ำง, น. 1. 
  3 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG) Article 35 

 (1) The seller must deliver goods which are of the quantity, quality a

nd description required by the contract and which are contained or package in 

 the manner required by the contract 
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วัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนสินค้ำนั้นๆ ตำมปกติ Article 35 (2) (a)4 ซึ่งในกรณีนี่ศำลสูงของประเทศ
เยอรมนีในคดี Mussels case (German Supreme Court of 8 March 1995) ได้วำงหลักว่ำผู้ขำย
ต้องส่งมอบสินค้ำที่มีคุณภำพเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ที่ประเทศผู้ขำยระบุไว้ จึงจะถือว่ำผู้ขำยได้ส่งมอบ
สินค้ำถูกต้องตำมสัญญำ โดยไม่จ ำเป็นต้องพิจำรณำข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำในประเทศ 
ผู้ซื้อแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ เนื่องจำกโดยปกติแล้ว ผู้ขำยไม่สำมำรถเข้ำไปรับรู้ถึงข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณภำพ
ของสินค้ำในประเทศผู้ซื้อ เว้นแต่ต้องรับผิด เนื่องจำกส่งมอบสินค้ำไม่ถูกต้องตำมสัญญำ 5               

                                           
 4 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods (CISG) Article 35 

(2) Except where the parties have agreed otherwise, the goods do 

not  conform with the contract unless they:   

 (a) are fit for the purposes for which goods of the same description  

would ordinarily be used; 
 5 Germany 8 March 1995 Supreme Court (New Zealand mussels case) 

 The German Supreme Court confirmed the decision of the 
Oberlandesgericht Frankfurt a.M. (see CLOUT Case No. 84 . ( It held that a Swiss seller, 
who delivered to the German buyer New Zealand mussels containing a cadmium 
concentration exceeding the limit recommended by the German health authority, was 
not in breach of contract. The cadmium concentration itself constituted, in the court's 
opinion, no lack of conformity since the mussels were still eatable. Furthermore, the 
Supreme Court held that article 35)2) ( a) and (b) CISG does not place an obligation on 
the seller to supply goods, which conform to all statutory or other public provisions 
in force in the import State, unless the same provisions exist in the export State as 
well, or the buyer informed the seller about such provisions relying on the seller's 
expert knowledge, or the seller had knowledge of the provisions due to special 
circumstances.  

 The Supreme Court further held that the [buyer] had lost the right to rely 
on the lack of conformity and to declare the contract avoided in the ground of faulty 
packaging, since the [buyer] had waited more than a month before it notified the 
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เมื่อน ำคดี Mussels case มำเทียบกับกรณีที่ผู้ขำยในประเทศไทยส่งมอบสินค้ำฮำลำลโดยได้ปฏิบัติ
ตำมข้อก ำหนด หรือมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำฮำลำลในประเทศไทยถูกต้องแล้ว ผู้ผลิตสินค้ำฮำลำลไม่
จ ำเป็นต้องพิจำรณำข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำในประเทศผู้ซื้อแต่อย่ำงใด เนื่องจำกโดย
ปกติแล้ว ผู้ขำยไม่สำมำรถเข้ำไปรับรู้ถึงข้อก ำหนดเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ำในประเทศผู้ซื้อ เว้นแต่
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภำพสินค้ำในประเทศผู้ขำยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่บัญญัติโดยประเทศผู้ซื้ อ    
ผู้ซื้อได้แจ้งผู้ขำยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่ำวแล้ว หรือผู้ขำยรู้หรือควรจะรู้ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
สินค้ำดังกล่ำวที่บัญญัติโดยประเทศผู้ซื้อ 
  จะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีข้อก ำหนด หรือมำตรฐำนด้ำนฮำลำลเพียง
มำตรฐำนฮำลำลตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก .1701-2541 เพียงมำตฐำนเดียว ดังนั้นเพ่ือสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคที่นับถือศำสนำอิสลำมโดยเฉพำะผู้บริโภคในต่ำงประเทศที่อ ำนำจในกำร
ตัดสินใจในกำรอุปโภคหรือบริโภคเชื่อมโยงกับควำมเชื่อทำงศำสนำ โดยผู้บริโภคที่นับถือศำสนำ
อิสลำมมีควำมคำดหวังว่ำสินค้ำหรือบริกำรนั้นจะต้องผ่ำนกระบวนกำรขันตอนที่ถูกตำมบทบัญญัติ
ของศำสนำอิสลำม อันถือได้ว่ำลักษณะของควำมสุขทำงด้ำนจิตใจที่ได้อุปโภคหรือบริโภคสิ่งพระเจ้ำ
ทรงอนุญำตให้ รัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพัฒนำระบบหรือมำตรฐำนด้ำนฮำลำลอ่ืนๆด้วย            
  ประกอบกับกำรรวมตัวกันของประเทศในกลุ่มชำติอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่    
ไทย พม่ำ ลำว เวียดนำม ฟิลิปปินส์ มำเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน กัมพูชำ และอินโดนีเซีย หรือที่เรียกว่ำ 
AEC (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) ซึ่งเป็นกำรรวมตัวเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์ในทำง
เศรษฐกิจร่วมกัน และเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อค้ำขำยระหว่ำงกัน อันจะท ำให้ภูมิภำค
มีควำมเจริญมั่งคั่ง และสำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอ่ืนๆ ได้โดยมุ่งให้เกิดกำรไหลเวียนอย่ำงเสรีของ
สินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ ลดปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงสังคม อีกทั้งยังมุ่งหวังให้อำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว (single market and 
production base) และส่งเสริมควำมร่วมมือในนโยบำยกำรเงินและเศรษฐกิจมหภำค ตลำดกำรเงิน
และตลำดทุน กำรประกันภัย ภำษีอำกร กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรคมนำคม รวมถึงพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย กำรเกษตร พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกำร
ยกระดับกำรศึกษำและกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน โดยกลุ่มสินค้ำและบริกำรน ำร่องที่ส ำคัญ ที่จะเกิดกำร
รวมกลุ่มกัน ได้แก่ สินค้ำเกษตร สินค้ำประมง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยำง สิ่งทอ ยำนยนต์ 

                                           
[seller] about the non-conformity and thus had not acted within the reasonable time 
required by article 39)1 ( CISG. According to the court, in this case one month after 
delivery would be a "generous" period of time but obviously acceptable as "reasonable 
time" for the purpose of notification 
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อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ โดยก ำหนดให้ปี พ.ศ. 2558      
เป็นปีที่เริ่มรวมตัวกันอย่ำงเป็นทำงกำร 
   อำเซียนได้จัดท ำพิมพ์เขียวเพ่ือจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC Blueprint) 
เป็นแผนบูรณำกำรงำนด้ำนเศรษฐกิจให้เห็นภำพรวมในกำรมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงำน
เศรษฐกิจในด้ำน ต่ำง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ จนบรรลุ
เป้ำหมำยในปี 2558 รวมทั้งกำรให้ควำมยืดหยุ่นตำมที่ประเทศสมำชิกได้ตกลงกันล่วงหน้ำเพ่ือสร้ำง
พันธสัญญำระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนและได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรก้ำวไปสู่ประชำคม  
เศรษฐกิจอำเซียน ที่สำคัญดังนี้  
   กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน เป็นยุทธศำสตร์ส ำคัญของกำรจัดตั้ง
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซึ่งจะท ำให้อำเซียนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น โดยอำเซียนได้
ก ำหนดกลไกและมำตรกำรใหม่ ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินมำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจที่มีอยู่
แล้วเร่งรัดกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสำขำที่มีควำมสำคัญล ำดับแรก อ ำนวยควำมสะดวกกำร
เคลื่อนย้ำยบุคคล แรงงำนฝีมือ และผู้เชี่ยวชำญ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกลไกสถำบัน ใน
อำเซียนกำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกันของอำเซียนมีองค์ประกอบหลัก คือ กำรเคลื่อนย้ำย
สินค้ำเสรีกำรเคลื่อนย้ำยบริกำรเสรี กำรเคลื่อนย้ำยกำรลงทุนเสรี กำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนเสรี กำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำนฝีมือเสรี กำรเป็นตลำดสินค้ำและบริกำรเดียวกันจะช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำ
เครือข่ำยกำรผลิตในภูมิภำค และเสริมสร้ำงศักยภำพของอำเซียน ในกำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตของ
โลก และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทำนโลก โดยประเทศสมำชิก ได้ร่วมกันด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆที่
จะช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถแข่งขันของอำเซียน ได้แก่ ยกเลิกภำษีศุลกำกร ทยอยยกเลิกอุปสรรคทำง
กำรค้ำที่มิใช่ภำษี ปรับประสำนพิธีกำร          
   ด้ำนศุลกำกรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันและง่ำยขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธุรทำงธุรกิจได้
กำรสร้ำงภูมิภำคอำเซี่ยนให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง มีควำมเจริญรุ่งเรือง และมีเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจภูมิภำคที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมี ได้แก่ นโยบำยกำรแข่งขัน กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินท ำงปัญญำ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน มำตรกำรด้ำนภำษี พำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยประเทศสมำชิกอำเซียนมีข้อผูกพันที่จะน ำกฎหมำยและนโยบำยกำรแข่งขันมำ
บังคับใช้ภำยในประเทศ เพ่ือท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่เท่ำเทียมกันและสร้ำงวัฒนธรรม กำรแข่งขันของ
ภำคธุรกิจที่เป็นธรรม น ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในภูมิภำค 
   กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ กำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ควำมริเริ่มดังกล่ำวมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือลดช่องว่ำงกำรพัฒนำทั้งใน
ระดับ SME และเสริมสร้ำงกำรรวมกลุ่มของกัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม ให้สำมำรถดำเนินกำร
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ตำมพันธกรณีและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอำเซียน รวมทั้งเพ่ือให้ประเทศสมำชิก
อำเซียนทุกประเทศได้รับประโยชน์จำกกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ 
   กำรเชื่อมต่อระหว่ำงกันและมีเครือข่ำยกับโลกสูง โดยมีตลำดที่พ่ึงพำกัน และกำร
เป็นอุตสหกรรมระดับโลก ดังนั้น  เพ่ือให้ภำคธุรกิจของอำเซียนสำมำรถแข่งขันได้ในตลำด              
ระหว่ำงประเทศ ท ำให้อำเซียนมีพลวัตรเพ่ิมขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลก รวมทั้งท ำให้ตลำดภำยในยังคง
รักษำควำมน่ำดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ อำเซียนจึงต้องมองออกไปนอกภูมิภำค อำเซียนบูรณำ
กำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก โดยกำรจัดท ำเขตกำรค้ำเสรี (FTA) และควำมเป็นหุ้นส่วน  ทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงใกล้ชิดกับประเทศนอกอำเซียนและกำรมีส่วนร่วมในเครือข่ำยห่วงโซ่อุปทำนโลก6 
   กำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนส่งผลให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำร
ลงทุน แรงงำนฝีมือ และกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนอย่ำงเสรี โดยมีกำรเปิดเสรีกำรค้ำและกำรบริกำร      
12 สำขำ ได้แก่ สำขำผลิตภัณฑ์เกษตร สำขำประมง สำขำผลิตภัณฑ์ยำง สำขำสิ่งทอ สำขำยำนยนต์ 
สำขำผลิตภัณฑ์ไม้ สำขำอิเล็กทรอนิกส์ สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำขำสุขภำพ สำขำท่องเที่ยว 
สำขำกำรบิน และสำขำโลจิสติกส์ ประเทศไทยในฐำนะที่เป็นประเทศสมำชิกประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียนก็จะเข้ำสู่ระบบกำรค้ำเสรีเช่นกัน ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยพบกับควำมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
และมีผลกระทบอย่ำงมำกในเรื่องของกำรลงทุน และกำรปรับตัวรับกับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ภำยใต้กำรเข้ำมำลงทุนของนำยทุนชำวต่ำงชำติ ซึ่งจะรวมไปถึงทำงด้ำนเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทำง
กำรด ำเนินงำน ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้พร้อมต่อกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป กำรเปิดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนส่งผลให้ธุรกิจและกำรค้ำในทุกภำคส่วนตื่นตัว ไม่เว้นแม้แต่ในธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งถือ
เป็นกำรประกอบกิจกำรกำรค้ำ อย่ำงหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจกำรค้ำของประเทศ 
   โดยที่ในปัจจุบันกิจกำรฮำลำลเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำในด้ำน
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำประเทศไทยโดยรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ได้ให้ควำมสนใจต่อกิจกำรฮำลำลอย่ำงจริงจัง แม้จะเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำอุตสำหกรรม    
ทำงด้ำนอำหำรเป็นหลัก แต่ก็ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำกิจกำรฮำลำลประเภทอ่ืนๆ ก็มีบทบำทส ำคัญ   
ไม่น้อยในเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เนื่องจำกตลำดของกลุ่มผู้บริโภคนั้นเป็นตลำดที่ใหญ่                        
ซึ่งมิได้มีแต่เพียงเฉพำะผู้นับถือศำสนำอิสลำมเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มิใช่ชำวมุสลิมด้วย              
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกรณีของกำรบริกำรโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำม ก็เป็นกำรบริกำรรูปแบบ
หนึ่งที่กำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรจะต้องถูกต้องตำมหลักศำสนำอิสลำมและได้รับกำรอนุมัติ    
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรให้บริกำรที่เป็นฮำลำล แม้หำกเมื่อพิจำรณำตลำดของกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำร

                                           
  6 Thai-AEC.com, “AEC Blueprint,”สืบค้นเมื่อวันที่24 เมษำยน 2559, http://www.thai-

aec.com/aec-blueprint 
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เชื่อมโยงกับหลักควำมเชื่อทำงศำสนำอิสลำมในประเทศไทย ธุรกิจประเภทนี้ยังถือเป็นตลำดที่มีกลุ่ม
ผู้บริโภคที่อยู่ในวงจ ำกัด แต่สืบเนื่องจำกกำรรวมตัวสร้ำงควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจภำยใต้กรอบ
อำเซียน อันเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ซึ่งมีประชำกรรวมตัวกันกว่ำ 600 ล้ำนคน ซึ่งกว่ำครึ่งหนึ่งนั้นนับ
ถือศำสนำอิสลำม7 อีกท้ังจ ำนวนประชำกรของผู้นับถือศำสนำอิสลำมทั่วโลกในปี พ.ศ. 2554           มี
ประมำณ 2000 ล้ำนคน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่ำหำกเมื่อมีกำรเปิดเสรีแล้วก็จะผู้คนจ ำนวนมำก  หลั่งไหล
เข้ำมำลงทุนประกอบธุรกิจและเข้ำมำรับบริกำรทำงด้ำนต่ำงๆ ในประเทศไทย ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำน
กำรแพทย์ กำรค้ำ กำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรขนส่งในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งกำรบริกำรโลจิสติกส์ตำมหลัก
ศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจให้บริกำรที่มีบทบำทส ำคัญอันจะได้รับ
ประโยชน์จำกกำรเปิดเสรีดังกล่ำว  
   แต่อย่ำงไรก็ดีด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชำกรส่วนมำกมิได้เป็นผู้นับ
ถือศำสนำอิสลำมซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในทำงภำพลักษณ์ที่มีควำมส ำคัญ อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยไม่
บทบัญญัติของกฎหมำยจะลงโทษผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับฮำลำล หรือมำตรฐำนฮำลำล ที่รับรองว่ำ
สินค้ำหรือบริกำรไม่มีส่วนผสมหรือปนเปื้อนสิ่งที่เป็นของต้องห้ำมตำมบทบัญญัติศำสนำอิสลำมในทุก
ขั้นตอนจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรพัฒนำธุรกิจฮำลำลของไทย ให้ได้รับควำมน่ำเชื่อถือใน
กลุ่มตลำดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือสำสนำอิสลำมและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศำสนำ
อิสลำม โดยเฉพำะส่วนที่เกี่ยวกับกำรส่งออกไปยังประเทศที่มีผู้นับถือศำสนำอิสลำมซึ่งประเทศเหล่ำนี้
ให้ควำมส ำคัญเรื่องฮำลำลนั้นต้องเป็นไปตำมบทบัญญัติของศำสนำอิสลำม ส่งผลให้ประเด็นในเรื่อง
ของกำรก ำกับดูแลควำมถูกต้องทำงศำสนำเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ และมีควำมเชื่อมโยงกับกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น กรณีดังกล่ำวท ำให้ประเทศไทยจ ำเป็นที่จะต้องสร้ำงควำมเชื่อมั่นทำงด้ำนควำมถูกต้อง
ตำมหลักศำสนำอิสลำมให้เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มำตรฐำน และศักยภำพ
ในกำรด ำเนินงำนให้ยิ่งขึ้นไป  
   ด้วยเหตุนี้เองหำกประเทศไทยต้องกำรที่จะใช้ประโยชน์จำกกำรเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีอำเซียน รวมถึงกำรขยำยตลำดและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจในแง่ของธุรกิจ
กำรให้บริกำรโลจิสติกส์ให้ได้เต็มที่ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญในกำรศึกษำ
วัฒนธรรมและนโยบำยของโลกมุสลิม อีกทั้งประเทศไทยควรต้องท ำกำรศึกษำ และก ำหนดกฎหมำย 
กฎระเบียบ และมำตรกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมำบังคับใช้และสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและ    
ผู้ลงทุนผู้นับถือศำสนำอิสลำม ไม่ว่ำจะเป็นชำวไทยหรือชำวต่ำงชำติ และเนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงไม่มีกฎหมำยหรือบทบัญญัติใดที่จะน ำมำปรับใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำม

                                           
  7 ปิติ ศรีแสงนำม, “จะเป็น ASEAN Medical Hub ได้ ไทยต้องเข้ำใจวิถีอิสลำม,”

ศูนย์อำเซียนศึกษำแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.  



8 

เป็นกำรเฉพำะเจำะจง ดังนั้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและศักยภำพในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับและได้รับควำมน่ำเชื่อถือในกลุ่มตลำดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือศำสนำอิสลำมในกลุ่ม
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และกลุ่มผู้นับถือศำสนำอิสลำมทั่วโลก  ประเทศไทยจึงควรที่จะมี
กฎหมำยหรือมำตรฐำนเกี่ยวกับฮำลำลโลจิสติกส์ เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลควำมถูกต้องตำม
หลักทำงศำสนำอิสลำม  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
  เพ่ือศึกษำประวัติควำมเป็นมำของโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลลำลโลจิ
สติกส์ ตลอดจนลักษณะ หลักกำร รวมทั้งกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องดังกล่ำว 
  เพ่ือศึกษำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมำตรกำรทำงกฎหมำยซึ่งเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ ของต่ำงประเทศ ซึ่งได้แก่ ประเทศมำเลเซียประเทศ
สิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย 
  เพ่ือศึกษำถึงหลักเกณฑ์และมำตรกำรทำงกฎหมำยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับโล
จิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ 
  เพ่ือทรำบแนวทำงในกำรแก้ไขปรับปรุง รวมถึงกำรเพ่ิมเติมกฎหมำยหรือบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน
ทำงด้ำนธุรกิจโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ กับกลุ่มประเทศในประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน 
 
1.3 สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 
   เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชำกรส่วนมำกมิได้เป็นผู้นับถือศำสนำ
อิสลำมประเทศไทยจึงยังคงไม่มีบทบัญญัติทำงกฎหมำย รวมทั้งกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในกำร
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลลำลโลจิสติกส์ แยกต่ ำงหำก
โดยเฉพำะ ซึ่งจะส่งผลต่อภำพลักษณ์ทำงด้ำนควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีนับถือศำสนำอิสลำมถึงควำม
ถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ทำงด้ำนกำร
ก ำกับดูแลควำมถูกต้องตำมหลักกำรศำสนำ จึงควรที่จะต้องมีบทบัญญัติทำงกฎหมำย รวมทั้ง
กฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ในกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ตำมหลักศำนำอิสลำมหรือฮำ
ลำลโลจิสติกส์ที่มีควำมชัดเจน 
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1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
   เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกฎหมำยฮำลำลและมำตรฐำนฮำลำลโลจิสติกส์ รวมถึงควำม
รับผิดของผู้กระท ำควำมเกี่ยวกับฮำลำล โดยกำรมุ่งเน้นคุ้มครองผู้บริโภค กำรวิเครำะห์กฎหมำยฮำ
ลำลและมำตรฐำนฮำลำลของไทย โดยกำรศึกษำเปรียบเทียบกับกฎหมำยและมำตรฐำนฮำลำลโลจิ
สติกส์ของต่ำงประเทศทั้งท่ีเป็นประเทศมุสลิมและประเทศที่กึ่งมุสลิม 
 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
 
   วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้ท ำกำรศึกษำโดยวิธีศึกษำวิจัยเชิงเอกสำร (Documentary 
Research) โดยค้นคว้ำและศึกษำข้อมูลจำกหนังสือ บทควำม วำรสำร ตัวบทกฎหมำยของทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือศึกษำถึงลักษณะ และน ำมำรวบรวม และวิเครำะห์เพ่ือให้ทรำบ
ถึงควำมเป็นมำ แนวควำมคิด หลักกฎหมำย และประเด็นปัญหำทำงกฎหมำยของโลจิสติกส์ตำมหลัก
ศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ในประเทศไทย 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 
   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือ               
ฮำลำลโลจิสติกส์ เข้ำใจในสำระส ำคัญของบทบัญญัติในกำรให้ควำมคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับฮำลำล        
ทรำบปัญหำและควำมไม่ เพียงพอของกฎหมำยหรือมำตรฐำนของประเทศไทยที่ เกี่ยวกับ        
หลักกำรโลจิสติกส์ตำมหลักศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ ทรำบแนวทำงในกำรแก้ไข      
เพ่ิมเติม และปรับปรุงกฎหมำยหรือมำตรฐำนในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ หลักกำรโลจิสติกส์ตำมหลัก
ศำสนำอิสลำมหรือฮำลำลโลจิสติกส์ เป็นประโยชน์ต่อนักวิชำกำร นักศึกษำ นักธุรกิจ ตลอดจนบุคคล
ทั่วไปผู้มีควำมสนใจจะค้นคว้ำเพิ่มเติมในโอกำสต่อไป 
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บทที ่2 
บททัว่ไปวา่ดว้ยฮาลาลโลจสิตกิส์ 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮาลาลตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 

 
   “อิสลาม” ถือเป็นศาสนาหนึ่งในหลายๆ ศาสนาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบัน และเป็น
ศาสนาที่มีประชากร นับถือมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก อิสลามเป็นศาสนาที่ถูกก าหนดมาโดยพระเจ้า
ผู้ทรงพระนามว่า อัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลา หรือ อัลลอฮฺ โดยมีความเชื่อว่าศาสนาอิสลามมาจาก    
พระเจ้าและมิได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างโลกและสรรพสิ่ง รวมถึงทรงก าหนดชะตา
กรรมของมนุษย์และสรรพสัตว์ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ทรงเป็นสรรพเดช มีมหิทธิฤทธิ์
เหนือกว่าสิ่งใด ไม่มีอะไรอยู่นอกเหนือพระองค์ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วไปถือว่าศาสนาอิสลามได้
ปรากฏขึ้นในโลกตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกคือ อาดัม และได้มีวิวัฒนาการทางค าสอนตามวิวัฒนาการของ
สังคมมนุษย์โดยผ่านการประกาศจากศาสดา ซึ่งในทุกยุคสมัยอัลลอฮจะได้ทรงแต่งตั้งศาสนทูตของ
พระองค์ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ในการสั่งสอนผู้คนให้รู้จักกับพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง และปฏิบัติตาม
บทบัญญัติและค าสั่งสอนของพระองค์ ซึ่งมาถึงสมัยหนึ่งพระองค์ได้ทรงเลือก “มูฮัมหมัด” เป็นศาสน
ทูตของพระองค์เพ่ือสั่งสอนมวลมนุษยชาติจากค าสอนของอัลลอฮ์ ซึ่งในยุคนี้ถือเป็นยุคที่มีค าสอนที่
สมบูรณ์แบบที่สุด 
 2.1.1 ความหมายของ “อิสลาม” (Islam) 
   ในเชิงภาษาศาสตร์ ค าว่า “อิสลาม” มาจากรากศัพท์ค าว่า อัสละมะ (As lama)   
“การเข้าไปในสันติ หรือการยอมนอบน้อมตัว การแสวงหาสันติจากพระผู้เป็นเจ้า”  ซึ่งมาจากราก
ศัพท์ว่า ซะลิมะ (Salima) แปลว่า สันติ 1กล่าวคือ การมอบตัวเองโดยสิ้นเชิงหรือการนอบน้อมถ่อม
ตนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยการปฏิบัติตามในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัติและงด
กระท าในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงห้าม 
   ส าหรับความหมายของ “อิสลาม” ตามเชิงอรรถแล้ว เป็นชื่อเฉพาะของศาสนา
นานาชาติ International Religious ที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก2 โดยศาสดาของศาสนาอิสลาม 

                                           
1 ภัรทรพร สิริกาญจน, อิสลามศึกษาเบื่องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), น. 81-82. 
  2 ดลมนรรจน์ บากา และแวอูเซ็ง มะแดเฮาะ, อิสลามศึกษาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(ปัตตานี : วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536), น. 1. 
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ได้แก่ ท่านนบีมูฮัมหมัด แต่ศาสนาอิสลามมิใช่ศาสนาที่ท่านนบีมูฮัมหมัดก่อตั้งขึ้นท่านนบีมูฮัมหมัด
เป็นแต่เพียงศาสนาทูตและเป็นศาสนาทูตท่านสุดท้าย ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พระเจ้าได้เลือกให้
มนุษยชาติทั้งหลาย ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว “อิสลาม” มิได้หมายความถึงแต่เพียงศาสนาเท่านั้น   
แต่อิสลามหมายถึงวิถีแห่งการด าเนินชีวิตหรือธรรมนูญแห่งชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ สังคม ปกครอง การเมือง และอ่ืนๆ  
 2.1.2 คัมภีร์ที่ส าคัญทางศาสนาอิสลาม 
   คัมภีร์ที่ส าคัญทางศาสนาอิสลามมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ คัมภีร์อัลกุราอาน      
(Al-Quran) และคัมภีร์อัลฮะดิษ คัมภีร์อัลกุราอานถือเป็นคัมภีร์หลักที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็น
คัมภีร์ที่รวบรวมค าสอนของพระผู้เป็นเจ้า โดยเกิดจากการบันทึกตามค าบอกเล่าของท่านนบีมูฮัมหมัด 
ซึ่งกล่าวกันว่าได้รับทราบโองการของอัลลอฮฺโดยตรงในลักษณะเปิดเผยโองการ (วะฮีย์) หรือโดยผ่าน
เทวทูตบ้าง เพ่ือให้ใช้เป็นธรรมนูญในการด าเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก มุสลิมทุกคนถือว่าคัมภีร์         
อัลกุรอานเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องแสดงความเคารพอย่างเคร่งครัด เพราะทุกตัวอักษรเป็นเทวบัญชา
ของพระเจ้า และเป็นพระวจนะที่บริสุทธิ์ ซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะสงสัยได้ รวมทั้งไม่สามารถมีการตีความแก้ไข
เพ่ิมเติมได้ด้วย จะต้องมีการรักษาข้อความเดิมตามคัมภีร์ไว้ตลอดไป ดังนั้นคัมภีร์ดังกล่าวจึงไม่เคยมี
การสังคยานาแต่อย่างใด โดยเนื้อความในคัมภีร์อัลกุรอานให้ความรู้ทั้งที่เป็นวิชาการ  การด ารงชีวิต 
และกฏเกณฑ์ความประพฤติ รวมทั้งบทบัญญัติในศาสนาอิสลามที่มุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติตาม ซึ่ง
ประกอบด้วยภาคทฤษฎี คือ หลักศรัทธา 6 ประการและภาคปฏิบัติคือหลักปฏิบัติ 5 ประการ  
ส าหรับคัมภีร์อัลฮะดิษ เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมโอวาทและจริยวัตรต่างๆ ของท่านนบีมูฮัมหมัด ซึ่งสาวก
ของท่านได้เป็นผู้ท าการรวบรวมไว้ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามถือว่าเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติ
อันดีงามอีกด้วย แต่ผู้นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ถือว่า อัลฮะดิษ ที่รวบรวมขึ้นในสมัยคอลีฟะห์อะ
บาชิด ประมาณ ค.ศ. 875 เป็นฉบับที่แท้จริง อัลฮะดิษ จึงมีฐานะเป็นค าสอนและบทอธิบายคัมภีร์อัล
กุรอาน ไม่มีความส าคัญและความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าคัมภีร์อัลกุรอาน  
   บุคคลผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้น เรียกว่า “มุสลิม” ซึ่งมีความหมายว่าผู้นอบ
น้อมมอบตนต่อพระเป็นเจ้า (อัลลอฮ) แต่ผู้เดียวอย่างสิ้นเชิงเพ่ือความสันติ 3 โดยศาสนาอิสลามเป็น
ศาสนาประเภทเอกเทวนิยม ถือว่ามีพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว คือ พระอัลลอฮฺ  
 
 
 

                                           
 3 สมศักดิ์ มูหะหมัด, ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม,พิมพ์ครั้งที่ 3 

(กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักเรียนเก่าศาสนาวิทยา, 2543) ,น. 32. 
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 2.1.3 หลักค าสอนที่ส าคัญของศาสนาอิสลาม 
   หลักค าสอนที่ส าคัญของศาสนาอิสลามแบ่งออกเป็น 2 ประการใหญ่ๆ ซึ่งถือเป็น
พ้ืนฐานอันจ าเป็นส าหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทุกคนทั้งที่สืบทอดจากบิดามารดามาแต่เดิม หรือเพ่ิง
เข้ามานับถือใหม่ก็ตาม โดยจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

 2.1.3.1 หลักศรัทธา  
     อีมาน (iman) ค าว่าอีมาน ตามหลักภาษาศาสตร์ แปลว่า ความเชื่อมั่น
ศรัทธาด้วยใจ มาจากค าว่า อามะนะ แต่ตามศาสนบัญญัติในอัลกุรอ่านค าว่า “อีมาน” มีใช้ในสอง
ความหมาย4 ความหมายแรก คือ การเพียงแต่กล่าวว่าเชื่อในอัลลอฮฺและท่านนบีมูฮัมหมัด5 และใน
ความหมายที่สอง คือ การกล่าวค าซึ่งประกอบด้วยความยินยอมของจิตใจ โดยเป็นการกล่าวโดย
ความรู้ ความเชื่อมั่น และมีศรัทธาที่แท้จริง ไม่มีความระแวงสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น 6  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า    
อีมาน หมายถึง การที่จิตใจยอมรับในอัลลอฮฺและรซูลของพระองค์อย่างแน่นแฟ้น เชื่อว่าเป็นความ
จริงแท้และจะต้องยึดถืออย่างมั่นคง โดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ แม้จะไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสก็ตาม โดยความศรัทธาที่สมบูรณ์ นอกจากจิตใจยอมรับในอัลลอฮฺและ  
ศาสนทูตของพระองค์แล้ว จะต้องมีการกล่าวยืนยันด้วยวาจาว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ
และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ” ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามได้ก าหนดให้หลักศรัทธามี
ทั้งสิ้น 6 ประการ ได้แก่ 
     ศรัทธาในอัลลอฮฺแต่เพียงพระองค์เดียวด้วยใจสุจริต  การศรัทธา            
ในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของศาสนาอิสลาม โดยศรัทธาที่แท้จริงของชาวมุสลิมที่
มีต่อพระเจ้านั้น  หมายถึงการถวายทั้งกายและจิตใจต่อพระองค์ อัลลอฮฺเป็นพระผู้สร้าง ผู้บริหาร
สรรพสิ่ง แต่เพียงพระองค์เดียวและค าสั่งต่างๆ  ของอัลลอฮฺเป็นกฎหมายสูงสุดที่มนุษย์จะเชื่อฟังและ
ปฏิบัติตาม7 มุสลิมที่ศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงจะละเว้นในการปฏิบัติชั่ว และท าความดีตาม
หลักค าสอนของอัลลอฮฺ 

                                           
 4 ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์,ความหมายของอัลกุรอาน เล่มที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : วุฒิการ

พิมพ์, 2531), น. 125. 
 5 คัมภีร์อัล-กุรอาน,ซูเราะฮ อันนิซะอ,อายะฮที่ 36. 
 6 คัมภีร์อัล-กุรอาน,ซูเราะฮ อัลหะดีต,อายะฮที่ 19. 
 7 บรรจง บินกาซัน, อิสลามสัจธรรมแห่งชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ออพ

เซ็ทเพรส, 2548), น. 38 
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     ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต8 ชาวมุสลิมเชื่อว่าบรรดาศาสนทูตเป็นผู้ที่รับ
การคัดเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ รวมทั้งศาสดามูฮัมหมัด ถือเป็นเพียงมนุษย์
ซึ่งไม่มีอิทธิฤทธิใดๆ ท าหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนา ปลดปล่อยและสั่งสอนบรรดาสหายของตนให้มี
ชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเชื่อถือในพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว โดยชาวมุสลิมเชื่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัด
เป็นศาสนทูตองค์ท่านสุดท้ายและเป็นผู้น าสาสน์ที่ถูกต้องจากอัลลอฮฺมาเผยแพร่แก่มนุษย์9 
     ศรัทธาในเทวทูตของอัลลอฮฺ )มลาอิกะฮ์(  เทวทูตของอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ท า
หน้าที่เป็นสื่อระหว่างอัลลอฮฺกับมนุษย์ และรับใช้อัลลอฮฺตามความประสงค์ที่ถูกก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ ตัวอย่างเช่น หน้าที่ในการปลิดวิญญาณของมนุษย์ หน้าที่ในการบันทึกการกระท าของมนุษย์ 
หน้าที่ในการน าเอาวจนะจากอัลลอฮฺมายังศาสนทูต เป็นต้น 
     ศรัทธาในวันพิพากษาการศรัทธาในวันสิ้นโลก หรือเรียกในภาษาอาหรับ
ว่า เยามุลกิยามะ ในวันดังกล่าวจะมีการตัดสินการกระท าของมนุษย์ขณะมีชีวิตอยู่ เพ่ือให้รางวัลแก่ผู้
ปฏิบัติตามค าสั่งและลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของพระเจ้า ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้
มนุษย์นั้นประกอบแต่ความดี และให้มนุษย์ได้ตระหนักว่าการกระท าของตนจะต้องถูกเปิดเผยใน
ท้ายที่สุด 
     ศรัทธาในกฎแห่งการก าหนดสภาวะเชื่อว่าอัลลอฮฺจะเป็นผู้ก าหนดสภาวะ
ของสิ่งต่างๆ ในโลก รวมไปถึงในจักรวาล แต่ส าหรับการก าหนดความดีความชั่วนั้น อิสลามถือ
ว่าอัลลอฮฺทรงสร้างให้มีความคิดอิสระในการที่จะตัดสินใจกระท าสิ่งใด กล่าวคือการกระท าของมนุษย์
นั้นอยู่ที่เจตนาและการตัดสินใจของมนุษย์เอง10 
     ศรัทธาในบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ โดยให้ศรัทธาในความถูกต้องแต่
ด้ังเดิมของคัมภีร์ทั้งหลายของท่านนบีองค์ก่อนๆ และศรัทธาในคัมภีร์อัลกุราอาน อันเป็นคัมภีร์เล่มที่มี

                                           
 8 ศาสนาอิสลามได้จ าแนกศาสนทูตออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น สาสนทูตประเภทนี้
เรียกว่า “นบี” และผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามบทบัญญัติของพระเจ้า 
และท าการเผลแพร่บทบัญญัตินั้นแก่มวลมนษยชาติทั่วไปด้วย ศาสนทูตประเภทนี้เรียกว่า “รสูล” 
โดยชาวมุสลิมเชื่อว่า ศาสดานบีมุฮัมมัดเป็นทั้งนบีและรสูล เนื่องจากท่านเป็นตัวอย่างที่ดีตาม
บทบัญญัติของอัลลอฮ์และยังท าหน้าที่ในการเผยแพร่บทบัญญัตินั้นแก่มนุษยชาติด้วย 

 9 ซัลมาน เหมมานะ, “ธนาคารไม่มีดอกเบี้ยตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม”, 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2539), น. 8 

 10 ดิเรก กุลศิริสวัสดิ์, เอกสารการสอน ชุดวิชา ความเชื่อและศาสนาในสังคมไทย หน่วย
ที่ 11, หน้า 417. 
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ความสมบูรณ์ที่สุดซึ่งบัญญัติหลักเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ส่วนตัว การท าสงคราม ครอบครัว สังคม การท าสนธิสัญญา  

 2..1.3.2 หลักปฏิบัติ   
     หลักปฏิบัติดังกล่าวมีชื่อเรียก อิบาดะห์ ซึ่งนอกจากศาสนาอิสลามจะ
ก าหนดหลักศรัทธาให้แก่ชาวมุสลิมแล้ว ยังมีการก าหนดหลักการปฏิบัติ ซึ่งชาวมุสลิมทุกคนจะต้องถือ
เป็นหน้าที่และปฏิบัติเป็นกิจวัตรอันจะขาดมิได้ ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามได้ก าหนดให้หลักปฏิบัติ มี
ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 
     การปฏิญาณตน การเป็นมุสลิม คือการปฏิญาณด้วยความจริงใจต่อ
สาธารณชนว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมูฮัมหมัดเป็นรซูล )ศาสนทูต(  ของอัลลอฮฺการ
ปฏิญาณตนจึงเป็นหลักปฏิบัติประการแรกที่มีความส าคัญ และเป็นหัวใจของศาสนาอิสลาม  ซึ่งการ
ปฏิญาณนั้นมิใช่แต่เป็นเพียงการเปล่งวาจา หากต้องเป็นการปฏิญาณที่ออกมาจากจิตใจด้วยความ
ศรัทธาอย่างแท้จริง 
     การนมาซ 11เป็นการแสดงความเคารพและแสดงความภักดีต่อ             
พระผู้เป็นเจ้า เป็นหลักการที่สร้างความมีระเบียบ ขจัดกิเลสและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ประชาคมมุสลิม โดยมุสลิมจะต้องท าการละหมาดวันละ 5 เวลา ในหนึ่งวัน ได้แก่ เวลารุ่งเช้าก่อน
ตะวันทอแสง เมื่อเลยเวลาเที่ยงวัน เวลาคล้อยบ่าย เวลาพลบค่ าเมื่อพระอาทิตย์ตกลับดวงไปแล้ว 
และเวลากลางคืน โดยผู้ท าการละหมาดต้องตั้งเจตนาของตนเองว่าจะท าการละหมาด12 และจะต้องมี
เจตนาละหมาดเพ่ืออัลลอฮฺเท่านั้น ผู้ท าการละหมาดจะต้องช าระล้างร่างกายในส่วนที่เปิดเผยให้
สะอาด และกระท าการละหมาดในสถานที่ที่สะอาด โดยหันหน้าไปทาง กิบละหฺ ซึ่งตั้งอยู่ที่นครมัก
กะห ฺประเทศซาอุดิอาระเบีย 
     การถือศีลอด เรียกในภาษาอาหรับว่า อัศเศาม์ หรือ อัศศิยาม หมายถึง
การละเว้นจากการ กินดื่ม การร่วมประเวณีตั้งแต่รุ่งสางจนถึงพลบค่ า ในทางปฏิบัติยังหมายถึง      
การห้ามพูดเท็จนินทา คดโกง ดูสิ่งลามก ให้อดกลั้นความโกรธ ให้มีความอดทน  พูดดี ท าดี มีจิตใจ
ผ่องแผ้ว เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การถือศีลอดตามหลักการของศาสนาอิสลามไม่ใช่เพ่ืออดอาหารเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องงดเว้นการปฏิบัติอีกหลายประกาย พร้อมทั้งฝึกจิตให้เข้มแข็ง ชาวมุสลิมถูกก าหนดให้
ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ซึ่งตามปฏิทินทางจันทรคติอันเป็นเดือนที่เก้าของฮิจญ์เราะฮ์ศักราชบางปีก็
มี 29 วัน บางปีก็มี 30 วัน นอกจากเดือนรอมฎอนแล้ว มุสลิมจะถือศีลอดในวาระอ่ืนๆ ตามใจสมัครก็

                                           
 11 ค าว่านมาซ เป็นภาษาเปอร์เซีย ในภาษาอาหรับ เรียกว่า อัศ -เศาะลอฮ์ ชาวไทย

มุสลิม เรียกว่า ละหมาด 
 12 มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์, วิธีการละหมาด, น.1. 
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ได้ ในเดือนรอมฎอน มุสลิมทั่วโลกจะอยู่ในภาวะเดียวกัน คือภาวะแห่งการถือศีลอด กล่าวคือ การเว้น
ความชั่ว ส่งเสริมการท าความดีและเสริมสร้างพลังจิตขอตนให้ชนะอ านาจฝ่ายต่ า  โดยชาวมุสลิมต้อง
ท าการอดอาหารและน้ า รวมถึงงดเว้นการกระท าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ตามค าสั่งของพระเจ้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้มุสลิมรับทราบถึงความรู้สึกของคนยากจนที่ได้รับความหิวโหยจากการขาดแคลน
อาหาร นอกจากนี้การถือศีลอดยังเป็นหลักการหนึ่งในการสร้างความเสมอภาคด้วย 
     การจ่ายซะกาต ค าว่า “ซะกาต” แปลว่า ท าให้งอกเงยขึ้น การขัดเกลา
กิเลสท าให้จิตใจผ่องแผ้ว เป็นการจ่ายซะกาตเป็นการจ่ายทานตามข้อบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
นอกเหนือจากการบริจาคทานทั่วๆ ไปซึ่งเรียกว่า ทานอาสา โดยมุสลิมมีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาตจาก
ทรัพย์สินที่เหลืออยู่ กล่าวคือบุคคลผู้มีรายได้ครบหนึ่งปี เมื่อมีเงินเหลือเกินจากการใช้จ่ายตามอัตภาพ
แล้ว จะต้องจ่ายร้อยละสองครึ่งถึงร้อยละยี่สิบจากยอดเงินต้นแก่องค์กรที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เก็บ
และจ่ายซะกาต  แต่หากผู้ใดไม่จ่ายซะกาต เมื่อมีรายได้ ศาสนาอิสลามถือว่าทรัพย์สินที่ผู้นั้นหามาได้
ยังไม่สะอาด จึงอาจกล่าวได้ว่าซะกาฮ์เป็นภาษีทางศาสนาที่ชาวมุสลิมมีหน้าที่จะต้องจ่าย
นอกเหนือไปจากภาษีอ่ืนๆ โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าว คือ บุคคลผู้ยากจน  คนอนาถา ผู้ที่
เข้านับถือศาสนาอิสลามใหม่และขาดปัจจัยยังชีพ เป็นต้น ส าหรับวัตถุประสงค์หลักของการเก็บและ
จ่ายซะกาตนั้นก็เพ่ือเอาทรัพย์จากคนมั่งมีในจ านวนที่ไม่มากนักและไม่เกินสมควรไปแจกจ่ายให้แก่คน
ยากจนขัดสน ลดความตระหนี่ถี่เหนียว ท าให้มนุษย์นั้นตระหนักว่าทรัพย์สินต่างๆ  ที่ได้มานั้นมา
จากอัลลอฮฺ มนุษย์เป็นแต่เพียงผู้รักษาและใช้จ่ายไปในทางที่พระองค์ก าหนด เพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่าง  ชนชั้นในสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมหลักประกันของสังคมให้มั่นคงข้ึน13 
     การบ าเพ็ญฮัจญ์ คือ การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่นครมักกะหฺ 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเทศกาลฮัจญ์ เริ่มตั้งแต่วันที่  8 ถึงวันที่ 12 เดือนที่ 12 ของฮิจญ์เราะฮ์
ศักราช โดยชาวมุสลิมผู้ที่มีความสามารถ มีสุขภาพสมบูรณ์ มีหน้าที่ต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต 

 
2.2 กฎหมายอิสลาม 

 
   สังคมมนุษย์ไม่ว่าที่ใดในโลกจะด ารงอยู่โดยปกติสุขได้จะต้องมีระเบียบ แบบแผน 
หรือกฎเกณฑ์ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามเพ่ือก าหนดความประพฤติของมนุษย์เพ่ือให้เกิดความสงบ 
เรียบร้อยในสังคม กฎเกณฑ์นี้เองเรียกว่า “กฎหมาย” กฎหมายเป็นตัวก าหนด สิทธิ หน้าที่ และความ

                                           
 13 เด่น โต๊ะมีนา, กฎหมายอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสงจันทร์

การพิมพ์, 2532), น.2. 
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รับผิดชอบของบุคคลในเรื่องราวต่างๆ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนในสังคม ดังนั้นกฎหมายจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจ าเป็นต่อการด ารงอยู่โดยปกติสุขของ
สังคม กฎหมายที่ใช้อยู่ในแต่ละสังคมย่อมแตกต่างกันตามพัฒนาการของแต่ละสังคม ส าหรับกฎหมาย
อิสลามก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้น 
   กฎหมายอิสลามเข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
วาระสุดท้ายของชีวิตอาจกล่าวได้ว่าแทบจะทุกอิริยาบถในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรประจ าวัน  
กฎหมายอิสลาม14 ในภาษาอาหรับเรียกว่า “ชะรีอะฮ์ Sharia หรือ Shari'ah หมายถึง ประมวล
หลักการปฏิบัติต่างๆ ที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติไว้ตามหลักการของศาสนา ไม่ว่าหลักการดังกล่าวจะมาจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน หรือจากอัซซุนนะฮฺของท่านศาสดา ซึ่งอาจเป็นค าพูดจากการปฏิบัติและการยอมรับ
ของท่าน นอกจากนั้น “ชะรีอะฮ์” ยังครอบคลุมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของบุคคลและครอบครัว 
รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ของอัลลอฮฺที่เก่ียวกับการปฏิบัติของมนุษย์อีกด้วย 
 2.2.1 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายอิสลาม 
   ฮาลาลเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายอิสลาม ชารีอะห์ ซึ่งเป็นค ามาจากภาษาอารบิก 
มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอ่าน แปลว่า การอนุมัติ หรือ อนุญาต15โดยฮาลาลมีความหมายตรงข้ามกับ  
หะรอม (Harom) ซึ่งแปลว่าผิดกฎบัญญัติหรือต้องห้าม ส่วนสิ่งใดที่ต้องสงสัยว่าเป็นฮาลาลหรือ      
หะรอมซึ่งเรียกว่ามักรูห์ (Makrooh) ผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามมักหลีกเลี่ยงไม่บริโภคสิ่งนั้น 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่อิสลามถือว่าสกปรก (นะยิส) ผู้นับถือศาสนาอิสลามเชื่อว่าไม่ควรให้ร่างกายแปด
เปื้อนนะยิส 
   ดังนั้นฮาลาลจึงหมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจ าหน่ายใด ๆ     
ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม เราจึงอาจกล่าวได้ว่า สินค้าหรือบริการฮาลาล  คือ สิ่งที่ได้ผ่าน

                                           
 14 “กฎหมายอิสลาม” ในภาษาอาหรับโดยทั่วไปมีใช้ 2 ค า คือค าว่า “ชะรีอะฮ์ อิสลามี

ยะฮ” และค าว่า “อัลฟิกฮ อัลอิสลามีย์” เนื่องจากทั้งสองค ามีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ค าว่า “ชะ
รีอะฮ์” มีความหมายกว้างกว่าและมีการใช้มาก่อนค าว่า “ฟิกฮ์” โดย “ฟิกฮ์”  หมายถึงกฎหมาย
อิสลามเช่นเดียวกันแต่มีการเรียกเป็นชื่อนี้ในภายหลังของค าว่า “ชะรีอะฮ์” ค าว่า “ฟิกฮ์” ความหมาย
ของมันที่แท้จริงคือ การเรียนรู้บทบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติว่าสิ่งใดควรกระท า สิ่งใดไม่ควร
กระท า และสิ่งไหนจ าเป็นต้องปฏิบัติอันไม่ควรหลีกเลี่ยงได้  ดังนั้นค าว่า “ฟิกฮ์” จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ค าว่า “ชะรีอะฮ์” เพราะ “ชะรีอะฮ์” มีความหมายกว้างครอบคลุมถึงค าว่า “ฟิกฮ์” ไปด้วย 

 15 การุณ กูใหญ่, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องอาหารฮาลาล : หลักพ้ืนฐานและ
การพัฒนามาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย,(กรุงเทพมหานคร : ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์), น. 2 
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กรรมวิธี ในการท า ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตลอดจนกระบวนการต่างๆจนถึงมือผู้บริโภค      
ตามศาสนาบัญญัตินั่นเอง เพ่ือเป็นการรับประกันว่า ผู้นับถือสาสนาอิสลามโดยทั่วไปสามารถบริโภค
อาหาร หรืออุปโภคสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ โดยสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการว่าเป็นฮาลาล หรือไม่นั้น ได้จากการประทับตรา ฮาลาล ที่ข้างบรรจุภัณฑ์หรือสถานที่ให้บริการ
นั้นเป็นส าคัญ 
    แหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามนักปราชญ์และนักวิชาการชาวมุสลิมส่วนใหญ่ถือ
ว่าแหล่งที่มาของกฎหมายอิสลามมีอยู่ด้วยกัน 4 แหล่ง อันได้แก่ คัมภีร์อัลกุรอาน ซุนนะฮ์และฮาดิษ 
อิจญ์มะ และการกิยาส ซึ่งแหล่งที่มาเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาที่บรรดานักกฎหมายอิสลามยึดถือในการ
ก าหนดบทบัญญัติต่างๆ 
   คัมภีร์อัลกุรอาน ถือเป็นโองการของอัลลอฮฺที่ประทานแก่ท่านศาสดามูฮัมหมัด  
และเป็นคัมภีร์หลักของศาสนาอิสลามส าหรับชาวมุสลิมและมนุษยชาติ  ในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติ
ไว้ครอบคลุมระบบต่างๆ ทั้งทางศาสนาและทางโลก พร้อมด้วยกฎระเบียบที่ได้ก าหนดไว้ส าหรับ
บุคคล สังคม และมนุษยชาติในทุกๆ สภาพ ซึ่งหากกล่าวโดยสรุปแล้วคัมภีร์อัลกุรอานมีคุณลักษณะ
ดังนี้16 คัมภีร์อัลกุรอานแม้ว่าโดยหลักแล้วจะเป็นแหล่งที่มาในล าดับแรกของกฎหมายอิสลาม         
แต่บทบัญญัติโดยทั่วไปจะระบุเพียงหลักการส าคัญ มิได้ระบุในส่วนของรายละเอียดแต่อย่างใด ดังนั้น
ค าสอนและแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัดจึงถือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยอธิบายความหมายและ
จุดประสงค์ของคัมภีร์อัลกุรอาน บทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานทั้งหมดถือเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง
เด็ดขาด โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อสงสัยใดๆ ความหมายของตัวบทนั้นบางกรณีก็มีลักษณะเด็ดขาด 
เนื่องจากสามารถตีความได้เพียงทางเดียวเท่านั้น แต่บางกรณีก็สามารถตีความได้หลายทาง เนื่องจาก
อาจเป็นค าที่มีความหมายเป็นการทั่วไป หรือเป็นค าที่มีความหมายร่วม ซึ่งเป็นค าอิสระไม่มีการผูกมัด 
   ซุนนะฮ์และฮาดิษ ซุนนะฮ์และฮาดิษ หมายถึง ค าพูด การกระท า และการ
ยอมรับของท่านนบีมูฮัมหมัด ซึ่งเป็นหลักค าสอนที่ได้มีการบันทึก จดจ า และถ่ายทอด โดยบุคคลผู้
ใกล้ชิดและผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายในล าดับที่ 2 รองลงมาจากคัมภีร์อัลกุรอาน 
ทั้งนี้ ท่านนบีมูฮัมหมัดเน้นย้ าว่าคัมภีร์อัลกุรอานเป็นที่มาที่ถูกต้องและเป็นระดับสูงสุดของกฎหมาย
อิสลาม17 และการที่ถือว่าซุนนะฮ์ของท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นที่มาของกฎหมายอิสลามนั้น เนื่องจาก
โองการในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติให้มุสลิมปฎิบัติตามแบบอย่างที่ท่านศาสดาได้ปฏิบัติ ทั้งนี้ซุนนะฮ์

                                           
  16 มูฮัมหมัดยูซุฟ มูซา, กฎหมายอิสลามเบื้องต้น ,พิมพ์ครั้งที่ 1 (ปัตตานี : วิทยาลัย
อิสลามศึกษา, 2545), น.157. 

 17 M.Cherif Bassiouni , “The Shari’ah : Sources, Interpretation, and Rule-
Making,” UCLA Journal of Islamic and Near Eastern Law , p. 135 (Spring / Summer 2002)  
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จะไม่ถูกน ามาใช้ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีตัวบทจากคัมภีร์อัลกุรอานเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งถือเป็น
วิธีการปฏิบัติของนักกฎหมายอิสลาม 
   อิจญ์มาอฺ คือ ค าวินิจฉัยชี้ขาดของบรรดานักปราชญ์ในศาสนาอิสลามที่ได้มีการ
ประชุมและมีมติออกมาเพ่ือยึดถือและปฏิบัติ ซึ่งหลังจากท่ีท่านนบมีูฮัมหมัดได้สิ้นชีวิตแล้ว บุคคลที่ท า
หน้าที่วินิจฉัย วิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือทางศาสนา ภาษา รวมถึงการ
ตีความต่างๆ โดยใช้สติปัญญาและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักปราชญ์อย่างเป็นเอกฉันท์ ได้แก่ บรรดา  
อิจญ์มาอฺนั่นเอง 
   การกิยาส หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อิจญติฮาด หมายถึงการใช้เหตุผลในเชิ’
วิเคราะห์ วินิจฉัย ซึ่งนักกฎหมายอิสลามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตัวบทจากคัมภีร์อัลกุรอานและซุน
นะฮ์ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมรายละเอียดของปัญหาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน นักกฎหมายอิสลาม
จึงเห็นว่าควรมีที่มาจากแหล่งอ่ืนๆ  เพ่ือน ามาปรับใช้กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต การกิยาสเป็นการผนวกสิ่งที่ไม่มีตัวบทก าหนดเข้ากับสิ่งที่มีตัวบทก าหนด โดยที่ ทั้งสองมี
สาเหตุเหมือนกัน เช่นการน าเอาน้ าองุ่นคั้นมาเทียบเคียงกับสุราด้วยการห้ามดื่มและลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
เพราะน้ าองุ่นมีลักษณะท าให้เกิดความมึนเมาเช่นเดียวกับสุรา เป็นต้น 
   อิสติห์ซาน หมายถึง สิ่งที่ถือว่าดีด้วยสติปัญญาของตนเอง โดยไม่ต้องมีหลักฐาน
ใดมาประกอบ ซึ่งแหล่งที่มาดังกล่าวนี้มีนักกฎหมายบางกลุ่มที่ยอมรับ และนักกฎหมายบางกลุ่มที่ไม่
ยอมรับ 
 .2.2 2 สาระส าคัญของกฎหมายอิสลาม  
    กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายที่เกิดจากค าสอนในทางศาสนา โดยมิได้มุ่งเน้น
หลักปฏิบัติในเรื่องความศรัทธาเพียงอย่างเดียว แต่ศาสนาอิสลามยังมุ่งเน้นถึงหลักในการด าเนินชีวิต
ด้วย กล่าวคือ กฎหมายอิสลามมุ่งคุ้มครองมนุษย์ใน 5 ประการอันได้แก่ ศาสนา ชีวิต สติปัญญา เชื้อ
สาย และทรัพย์สิน รวมถึงรักษาสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการจัดระเบียบ
สังคมทุกระดับให้เป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องและเป็นธรรมด้วย โดยสาระส าคัญของกฎหมายอิสลาม
มีดังต่อไปนี้ 
    หลักศรัทธาของชาวมุสลิม มีชื่อเรียกภาษาอาหรับว่า“อีมาน” มีสองความหมาย 
ได้แก่ การเพียงแต่กล่าวว่าเชื่ออัลลอฮฺและท่านนบีมูฮัมหมัดดังความที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน  
“…..จงศรัทธาในอัลลอฮฺและรซูลของพระองค์” 
    หลักกฎหมายอาญา เป็นกฎหมายที่ก าหนดลักษณะของการกระท าที่ถือว่าเป็น
ความผิดร้ายแรง กล่าวคือการกระท าความผิดที่มนุษย์ท าขึ้นแก่เนื้อตัวร่างกาย ทรัพย์สิน หรือเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน การละเมิดศีลธรรมของมนุษย์ รวมไปถึงมีการก าหนดบทลงโทษ (อัล-หุดูด) ในการกระท า
ความผิดเหล่านั้น เช่น ผู้ที่กระท าความผิดฐานลักทรัพย์ มีบทลงโทษคือตัดมือ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการ
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ลงโทษตามบทบัญญัติของศาสนา ที่ก าหนดให้ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน โดยการก าหนดบทลงโทษใน
ศาสนาอิสลามมีทั้งสิ้น 6 ประเภท18 ได้แก่ โทษการผิดประเวณี โทษการใส่ร้ายเรื่องการผิดประเวณี 
โทษการดื่มสุรา โทษการลักขโมย โทษการปิดทางสัญจร โทษการเป็นกบฏ 
   หลักครอบครัวและมรดก โดยก าหนดหลักการในเรื่องของการดูแลครอบครัวไม่
ว่าจะเป็นบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว หลักเกณฑ์ในเรื่องการ
สมรสและการขาดจากการสมรส หน้าที่ระหว่างสามีภรรยา รวมไปถึงเรื่องการจัดการมรดก ทรัพย์ที่
ถือว่าเป็นทรัพย์มรดก ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก รวมทั้งหน้าที่ต่างๆ ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ทางศาสนาที่ได้ก าหนดไว้ 
   หลักการเมืองการปกครอง โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ปกครอง หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ปกครองรวมไปถึงหลักในการปกครอง และบทลงโทษของผู้ปกครองที่ทุจริตต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
   หลักเกณฑ์ในการตัดสินและพิจารณาคดี ก าหนดว่าการพิจารณาตัดสินลงโทษ
ผู้กระท าความผิดจะต้องมีพยานหลักฐาน หรือพยานบุคคลประกอบการพิจารณาในแต่ละคดีก่อนที่จะ
มีการตัดสินลงโทษแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก็แตกต่างไปในแต่
ละเรื่อง 
   หลักเกณฑ์การท าสงคราม19 การท าสงครามเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งในหลาย
รูปแบบของการท าญิฮาด20 โดยการท าสงครามเป็นไปเพ่ือด ารงไว้ซึ่งศาสนาแห่งอัลลอฮฺ โดยกฎหมาย
อิสลามได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการท าสงครามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ อาทิเช่น 
หลักเกณฑ์การอนุมัติการท าสงคราม ขั้นตอนก่อนเริ่มท าสงคราม วิธีการสู้รบ การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการสิ้นสุดการท าสงครามและสนธิสัญญาสันติภาพ เป็นต้น 
   หลักเศรษฐศาสตร์ การด าเนินการทางด้านเศรษฐกิจและการค้าในรูปแบบของ
ชาวมุสลิม เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมและเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนใน
สังคม อาทิเช่น การห้ามยุ่งเก่ียวกับดอกเบี้ย (ริบา) การก าหนดเรื่องการจ่ายซะกาด เป็นต้น 

                                           
 18มูฮัมหมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์, “(2553) อัล-หุดูด (การก าหนดบทลงโทษ)” 

สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557, http://IslamHouse.com/307381  
 19 อับดุลเลาะ หน่มสุข, “(2555). การท าสงครามในอิสลาม : นิยามและเงื่อนไข”. 

สืบค้นเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557, http://www.islammore.com. 
 20 ค าว่า ญิฮาดเป็นภาษาอาหรับ หมายถึงการต่อสู้กับทุกสิ่งตามวิถีทางของอัลลอฮฺ อาทิ

เช่น การต่อสู้กับความยากจน การต่อสู้กับภัยพิบัติ การต่อสู้ต่อโรคภัยไข้เจ็บ และการต่อสู้ต่อความโง่
เขลา เป็นต้น โดยการท าสงครามก็ถือเป็นหนึ่งในการต่อสู้ ซึ่งจะต้องท าตามวิถีทางของอัลลอฮฺเช่นกัน 
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   อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายอิสลาม หรือกฎหมายชะรีอะฮ์ คือ ประมวลข้อ
กฎหมายที่มาจากค าสอนทางศาสนาและหลักการทางนิติศาสตร์ (Jurisprudence) ซึ่งอิทธิพลของ
หลักชะรีอะฮ์ ปรากฎให้เห็นในพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของมุสลิมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวาระ
สุดท้ายของชีวิต โดยโครงสร้างทางกฎหมายจะครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคลและ
สาธารณชน ตลอดจนการด าเนินชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครอง ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว หลักการอนามัย ปัญหาของสังคม ระบบธุรกรรมหรือท าสัญญา ระบบเศรษฐกิจ ระบบการ
ด าเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร และรวมถึงระบบโลจิสติกส์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ
ในทางระบบเศรษฐกิจด้วย  
 
2.3 เครื่องหมายฮาลาล  
   
   เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดต่างได้อนุญาต
ให้ผู้ประกอบการท าการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้
สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า  ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนม
เปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีค าว่า “สนง .คณะกรรมการกลา ง
อิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม 
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่น าเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น 
   เครื่องหมายรับรองฮาลาล เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรศาสนาอิสลามเท่านั้น                   
คือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ฮาลาลจึง
เป็นเรื่องของความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ มุสลิมผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และ
ประเทศชาติ กล่าวคือ  
   มุสลิมได้บริโภคหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการ ที่เชื่อได้ว่าถูกต้องตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม มีคุณค่าอาหาร ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากสิ่งต้องห้ามทางศาสนาอิสลาม และสิ่งปนเปื้อน
ต่างๆ 
   ผู้ประกอบการได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยตระหนักถึงการผลิตอาหารฮาลาลที่
ถูกต้อง และปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับรอง         
ฮาลาลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบริหารคุณภาพสินค้าหรือบริการตามมาตรฐานฮาลาล 
   ประเทศชาติได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรัฐควรให้การส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการพัฒนาวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต
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ของผู้ประกอบการ การตลาดและการปรับปรุงกลไกการรับรอง มาตรฐานอาหารฮาลาลเพ่ือส่งออก
อาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก 
   โดยบทบัญญัติศาสนาอิสลามก าหนดให้สรรพสิ่งส่วนใหญ่ฮาลาล พ้ืนฐานแล้วอัลลอฮ์ 

)ซุบห์ซ (ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและบันดาลให้เกือบทั้งหมดฮาลาล  
   “พระองค์ทรงบันดาลแก่สูเจ้าซึ่งสิ่งทั้งปวงในแผ่นดิน” อัลกุรอ่าน 2:29  
   “พระองค์ทรงท าให้สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นประโยชน์แก่เจ้า” อัลกุรอ่าน 
45:13 
   อย่างไรก็ดี ก็มีบางสิ่งที่อัลลอฮ์ ทรงห้ามซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องนี้
มีผู้ถามท่านศาสดามูฮัมมัด ว่า อัลลอฮ์ ทรงอนุมัติสิ่งใดห้ามสิ่งใด ท่านศาสดาตอบว่า 
   “สิ่งที่พระองค์ท าให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วในคัมภีร์ของพระองค์ คือ สิ่งที่ฮาลาลและ
สิ่งที่พระองค์ทรงห้าม คือ หะรอม สิ่งที่พระองค์ทรงวางเฉยเป็นสิ่งที่อนุญาตด้วย พระองค์ทรงโปรด
ปรานต่อท่าน” 
   หลังจากนั้นท่านศาสดาได้กล่าวอ้างโองการในคัมภีร์ว่า“แน่แท้พระองค์ไม่ทรงลืมสิ่ง
ใด” อัลกุรอ่าน 19:64 
   นอกเหนือจานี้ท่านศาสดายังเคยมีวจนะเมื่อครั้งถูกท่านรอซูลุลลอฮ์ถามเกี่ยวกับ
เรื่องไขมันสัตว์ เนยแข็ง และขนสัตว์ ท่านตอบว่า 
   “ฮาลาล คือ สิ่งที่อัลลอฮ์ ได้อนุมัติให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องในคัมภีร์ของพระองค์ หะรอม 
คือ สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้ และสิ่งที่พระองค์ทรงนิ่งเงียบนั้นพระองค์ได้อนุมัติให้เป็นสิ่งที่โปรดปราน
แก่ท่าน” 
   หลักนิติศาสตร์อิสลามในข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ท่ีศาสนาอิสลามตัดสินให้   
สิ่งใดฮาลาล หรือหะรอมขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน แต่หากสิ่งใดใน
ระหว่างกึ่งกลางว่าสิ่งนั้นเป็นฮาลาลหรือหะรอมในกรณีเช่นนี้ อิสลามสอนให้ชาวมุสลิมจงหลีกเลี่ยง  
(มักรูห์) 
   สิ่งที่เป็นหะรอมในอิสลาม“พระองค์ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง        
และเลือด และเนื้อสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนและสัตว์ที่ถูกตีตาย และสัตว์ที่ตกเหวตายและสัตว์
ที่ถูกขวิดตาย และสัตว์ที่สัตว์ร้ายกัดกิน นอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน และสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นหิน
บูชา และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว เหล่านั้นเป็นการละเมิด….” อัลกุรอ่าน 2:172 
   “จงกล่าวเถิดมูฮ ามัดฉันไม่ได้พบสิ่งใดที่ถูกเปิดเผยแก่ฉันเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภค
ที่จะบริโภคมันเว้นแต่สัตว์ที่ตายเองเลือดไหลออกมาหรือเนื้อสุกรเพราะแท้จริงมันเป็นสิ่งโสมมหรือ
การฝ่าฝืนที่จะเปล่งนามอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์ อัลกุรอ่าน 6:146 
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   “แท้จริงพระองค์เพียงองค์เดียวทรงห้ามเจ้า (มิให้บริโภค) สัตว์ที่ตายเอง เลือดของ
สัตว์ และเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอ่ืนนอกจากอัลลอฮ์เวลาเชือด…” อัลกุรอ่าน 16:115 
   จากหลักนิติศาสตร์อิสลามในข้างต้นได้อธิบายให้สิ่งที่เป็นหะรอมไว้ 4 ประเภท คือ 
ซากสัตว์ เลือด สุกร สัตว์หรือสิ่งที่ถูกฆ่าเพ่ือการกราบไหว้บูชาผู้อ่ืนที่ไม่ ใช่อัลลอฮ์ )ไม่ได้เปล่งอัลลอฮ์

ในขณะเวลาเชือด (นอกจากนี้ยังรวมถึงสัตว์ที่ตายด้วยการถูกตี รัดคอ หรือถูกขว้างจนตาย สัตว์ที่ตาย
เนื่องจากตกลงจากที่สูง ที่ถูกขวิดตาย ที่ถูกสัตว์ป่าหรือสัตว์ล่าเนื้อท าร้ายมาเว้นแต่ มีการเชือดตาม
หลักอิสลามทันก่อนสัตว์นั้นตายรวมไปถึงสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้ใช้มีดในการเชือดให้ตายในการลงมีด
เพียงครั้งเดียว แต่อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงสัตว์ทะเลและตั๊กแตนที่ไม่ถือว่าเป็นซากสัตว์ 
   นอกจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้ง 4 ประเภทแล้วหลักศาสนาอิสลามยังได้ก าหนดห้ามไปถึง
อาหารที่เป็นพิษ มีโทษหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรืออาหารที่บริโภคไปแล้วอาจกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติโดยสิ่งเหล่านี้เช่น 
   สัตว์ที่ใช้กรงเล็บและเขี้ยวจับหรือฉีกเนื้อกินเป็นอาหาร เช่น สิงโต เสือ หมี 

  นกอินทรี นกแร้ง งู สุนัข เป็นต้น 
  สัตว์ที่มีพิษหรือสัตว์น าโรค เช่น หนู ตะขาบ เป็นต้น 
  สัตว์ที่เป็นสัตว์น่ารงเกียจ เช่น เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน เป็นต้น 
 - สัตว์ที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิดเว้นแต่มีการก าจักพิษเหล่านั้นอออกหมดแล้ว 
 - สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ผึ้ง นกหัวขวาน เป็นต้น 
  อาหารที่มาจากพืชที่มีพิศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพเว้นแต่มีการก าจัดพิษนั้นออก

หมดแล้ว 
 - อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือส่วนประกอบที่เป็นพิษและเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
  อิสลามห้ามสิ่งสกปรก (นะยิส) อิสลามถือหลักเรื่องของความสะอาดเป็นหลักการ

หนึ่งในหลักศรัทธาโดยท่านศาสดาได้เคยกล่าว “แท้จริงแล้วความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของศรัทธา”   
ซึ่งในการท าละหมาดมุสลิมต้องช าระล้างร่างกายให้สะอาดรวมถึงเสื้อผ้าและสถานที่ด้วยโดยในอิสลาม
ใช้ค าว่า “ตอฮาเราะห์ (Tahara)” ซึ่งหมายความว่าต้องปราศจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ เช่น นะยิสต่างๆซึ่ง
นะยิสในหลักศาสนาอิสลามมีด้วยกัน 7 ชนิดได้แก่ 

1. สุนัขและสุกร 
2. สุราและของมึนเมา 
3. ซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ได้เชือดตามหลักศาสนาอิสลาม 
4. เลือดที่หลั่งริน น้ าเหลือง น้ าหนอง ยกเว้นอวัยวะเช่นตับและม้าม 
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5. ปัสสาวะและอุจาระของมนุษย์และสัตว์ 
6. ส่วนที่แยกออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิตยกเว้นผมและขน 
7. นมของสัตว์ที่เนื้อของสัตว์นั้นไม่อนุญาตให้รับประทาน 

   การจัดเตรียมอาหารฮาลาลตามหลักศาสนาอิสลาม โดยหลักการส าคัญในการ
จัดเตรียมอาหารฮาลาลนั้นอาหารนั้นจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (หะรอม)
ทั้งหลายและต้องมีการก าจัดนะยิสทั้งหมดออกให้หมด ดังนั้นจึงต้องมีการพิจารณากันตั้งแต่การเลือก
วัตถุดิบ การเชือด การท าความสะอาดนะยิสอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ที่ใช้ในการผลิต การเก็บรักษา การ
ขนส่ง  
   การเลือกวัตถุดิบและการเชือด วัตถุดิบส่วนประกอบและสารปรุงแต่งทุกชนิดต้องฮา
ลาลและต้องมีท่ีมาจากแหลงก าเนิดที่ฮาลาลด้วย 
   การเชือดสัตว์ (ซาบิฮะหรือซาเบียะห์) สัตว์บกที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นฮาลาล
นั้นสัตว์นั้นจะต้องผ่านการเชือดตามหลักอิสลามเท่านั้น ซึ่งผลของการที่สัตว์นั้นไม่ถูกฆ่าหรือเชือดตาม
หลักอิสลามจะท าให้สัตว์นั้นกลายเป็นซาก(หะรอม) ซึ่งในการเชือดในขณะที่เชือดต้องกล่าว  
“บิสมิสล่า” อย่างทันทีทันใดและผู้เชือดต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและมีดที่เชือดต้องมีความคม
โดยจะต้องเชือดให้ตัดหลอกลมหลอดอาหารเส้นเลือดใหญ่โดยต้องเป็นการเชือดในครั้งเดียวและ
ต่อเนื่องกันต้องไม่มีการยกใบมีดนอกจากนี้หากสัตว์นั้นเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น โค กระบือ เป็นต้นการเชือด
สัตว์ประเภทนี้อาจต้องใช้วิธีการพิเศษที่เรียกว่า stunning ซึ่งคือวิธีการเชือดโดยการท าให้สัตว์นั้น
สลบก่อนการเชือดนอกจากนี้หากเป็นวิธีที่ใช้ในการเชือดโดยการใช้เครื่องเชือดอัตโนมัติเช่นการเชือด
ไก่ในการท าอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่การเชือดโดยวิธีนี้ผู้คุมเครื่องเชือดนั้นจะต้องเป็นผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันจึงจะถือว่าเป็นการเชือดที่ถูกต้องตามหลักของอิสลาม 
   การช าระล้างนะยิส วัตถุดิบทุกชนิดต้องผ่านการช าระล้างเพื่อเอาสิ่งที่เป็นนะยิสออก
ให้หมดก่อนที่จะน าไปประกอบอาหารตามหลักอิสลาม 
   อุปกรณ์ สถานที่ผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ การขนส่ง และวางจ าหน่ายอุปกรณ์ 
สถานที่ผลิต การเก็บรักษา การบรรจุ การขนส่ง และวางจ าหน่ายต้องมีการแยกออกจากส่วนที่ไม่    
ฮาลาล  

 
2.4 มาตรฐานฮาลาลสากล 

 
   มาตรฐานฮาลาลสากล เป็นมาตราฐานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง การผลิตสินค้าหรือ
การให้บริการ หน่วยงานทางด้านอาหารและสุขภาพ และหน่วยงานทางด้านศาสนา ร่วมกันในการ
ออกมาตฐานฮาลาลสากล มาเพ่ือเป็นแนวทางรวมกันในการผลิตสินค้าหรือบริการให้ถูกต้องตามหลัก
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ศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันมีมาตรฐานฮาลาลสากลที่เป็นที่ยอมรับของชาวมมุสลิม 2 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานฮาลาลโคเด็กซ์ และมาตรฐานฮาลาล IHI Alliance 
 2.4.1 มาตตรฐานฮาลาลโคเด็กซ์ 
   โคเด็กซ์เป็นหน่วยงานที่ท างานภายใต้องค์การสหประชาชาติสององค์การคือ
องค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization : FAO) และองค์การอนามัย
โลก (World Health Organization : WHO) มีหน้าที2่1 
   1.  ด าเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและเพ่ือให้เกิดควา
,เป็นธรรมในด้านการค้าระหว่างประเทศ  
   2.  ด าเนินงานร่วมกับองค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่
ระหว่างรัฐ ในงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานอาหาร  
   3.  จัดล าดับความส าคัญ ริเริ่ม และให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมร่างมาตรฐาน
ของโคเด็กซ์ โดยผ่านหรืออาศัยความช่วยเหลือจากองค์การอื่นที่เหมาะสม  
   4.  รับรองมาตรฐานของโคเด็กซ์ที่จัดท าขึ้นตามข้อ 3 . และประกาศใช้เป็น
มาตรฐานภูมิภาคหรือมาตรฐานสากล  
   5.  ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานโคเด็กซ์ที่ประกาศใช้แล้วตามความเหมาะสม เพ่ือให้
เกิดการพัฒน 
   1 .ขอบข่าย  
   1.1 ข้อแนะน านี้น าเสนอมาตรการในการด าเนินการส าหรับการใช้ค า ฮาลาล 
(Halal) อวดอ้าง (Claim) บนฉลากอาหาร 
   1.2 ข้อแนะน านี้ใช้ปฏิบัติส าหรับใช้ค า ฮาลาล และค าอ่ืนที่เทียบเท่า ในการ
อวดอ้างตามที่ก าหนดในมาตรฐานทั่วไปส าหรับการแสดงฉลากของอาหารบรรจุหีบห่อ  (General 
Standard for the Labelling of Prepackaged Foods) และรวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้า      
ชื่อยี่ห้อและชื่อทางด้านธุรกิจ 
   1.3 ข้อแนะน านี้ต้องการให้เป็นส่วนเสริมของร่างข้อแนะน าทั่วไปส าหรับการ
อวดอ้างฉบับแก้ ไข (Draft Revision of the Codex General Guidelines on Claims) และไม่
สามารถใช้แทนข้อห้ามใดๆ ในร่างข้อแนะน าดังกล่าว 
   2 .ค านิยาม 

                                           
 21ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ , “โคเด็กซ์,” สืบค้นเมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2559, http://www.acfs.go.th/foodsafety/codex.php 
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   อาหารฮาลาล (Halal Food) หมายถึง อาหารที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม และควรมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
   2.1 ไม่ประกอบด้วยหรือไม่บรรจุสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
   2.2 ต้องไม่ถูกเตรียม แปรรูป ขนส่ง หรือเก็บรักษา โดยใช้เครื่องมือหรือสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีไม่ได้ปลอดจากสิ่งผิดบทบัญญัติศาสนาอิสลาม 
   2.3 ต้องไม่อยู่ในขั้นตอนการเตรียม การแปรรูป การขนส่ง หรือการเก็บรักษา 
โดยสัมผัสโดยตรงกับอาหารที่ไม่ถูกเกณฑ์ข้อ 1 และ 2  
   ข้อ 1 ข้างต้น อาหารฮาลาล สามารถเตรียม แปรรูป หรือเก็บรักษา 
   ในบริเวณที่แยกออกจากกัน หรือสายการผลิตที่แยกจากกัน ภายในสถานที่ผลิต
เดียวกันกับการผลิตอาหารที่ไม่เป็นฮาลาล จัดหามาตรการที่จ าเป็นที่ควรด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
สัมผัสกันระหว่างอาหารฮาลาลกับอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาล 
   โดยใช้อุปกรณ์ท่ีผ่านการใช้กับอาหารที่ไม่ใช่ฮาลาล โดยจัดหาวิธีการล้างท าความ
สะอาดที่เหมาะสมตามข้อก าหนดของศาสนาอิสลามที่สามารถสังเกตเห็นได้ 
   3. เกณฑ์ก าหนดการใช้ฮาลาล 
   อาหารที่ถูกต้องตามกฎค าว่า ฮาลาล จะใช้ส าหรับอาหารที่ได้พิจารณาแล้วว่า
ถูกต้องตามกฎ ภายใต้บทบัญญัติศาสนาอิสลามจะถือว่าแหล่งอาหารทั้งหมดถูกต้องตามกฎ ยกเว้น
แหล่งอาหารต่อไปนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากแหล่งอาหารดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาว่า 
ไม่ถูกต้อง 
   3.1 อาหารที่ได้จากสัตว์ หมูและหมูป่า สุนัข งู และลิง  สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่
มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์อ่ืนที่คล้ายกัน นกกินเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี 
นกแร้ง และนกที่คล้ายกันอ่ืนๆ สัตว์ท าลาย เช่น หนู ตะขาบ แมลงป่อง และสัตว์ที่คล้ายกันอ่ืนๆสัตว์
ที่ห้ามฆ่าในศาสนาอิสลาม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวาน สัตว์ที่น่ารังเกียจโดยทั่วไป เช่นเห็บ หมัด ไร 
เหา แมลงวัน หนอน และสัตว์ที่คล้ายกันอ่ืนๆ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า เช่น กบ จระเข้ และสัตว์ที่คล้ายกัน
อ่ืนๆ ล่อ และลาที่เป็นสัตว์เลี้ยง  สัตว์น้ าที่มีพิษและเป็นอันตรายทุกชนิด สัตว์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้ฆ่าถูกต้อง
ตามกฎศาสนาอิสลาม  
   3.2 อาหารที่ได้จากพืช พืชที่มีพิษและเป็นอันตราย ยกเว้นเมื่อสารพิษและ
อันตรายได้ถูกก าจัดออกระหว่างกระบวนการผลิตแล้ว 
   3.3 เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มทุกชนิดที่มีพิษและอันตราย 
   3.4 วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุเจือปนอาหารมีที่มาจาก ทั้ง 3 แหล่ง คือ สัตว์ พืช 
และเครื่องดื่ม 
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   วิธีการฆ่าสัตว์  สัตว์บกที่ฆ่าถูกต้องตามกฎศาสนาอิสลาม การฆ่าควรต้อง
ด า เนินการให้ เป็นตามข้ อก าหนดสุขลั กษณะที่ ดี ของ เนื้ อสดที่ โ ค เด็ กซ์แนะน า  (Codex 
Recommended Code of Hygienic Practice for Fresh Meat) และตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 
   1 คนฆ่าสัตว์ต้องมุสลิม ผู้ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และมี
ความรู้ในวิธีการฆ่าสัตว์ตามหลักของศาสนาอิสลาม 
   2 ก่อนการฆ่าสัตว์ต้องมีชีวิต ก่อนที่จะฆ่าสัตว์แต่ละตัวควรต้องกล่าวค าว่า 
“บิสมิลล่า” (ในนามของอัลเลาะฮ์พระผู้เป็นเจ้า) อย่างทันทีทันใด 
   3 อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ฆ่าต้องมีความคม และต้องไม่มีการยกใบมีด 
   4 การฆ่าต้องตัดที่หลอดลม หลอดอาหาร เส้นเลือดใหญ่ และเส้นเลือดด าใหญ่ที่
คอให้ขาด 
   5 การเตรียม การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษา  
   6 อาหารทุกชนิดควรเตรียม แปรรูป บรรจุหีบ ขนส่ง และเก็บรักษาในลักษณะที่
เป็นไปตามข้อก าหนดของค านิยามข้างต้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
ของโคเด็กซ์ (Codex General Principles on Food Hygienic) และมาตรฐานอาหารของโคเด็กซ์
เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   4 .ความต้องการเพิ่มเติมในเรื่องฉลาก 
   4.1 เมื่ออวดอ้างว่าอาหารเป็นฮาลาล ค าว่าฮาลาล หรือค าที่ เทียบเท่า            
ควรปรากฏบนฉลากอาหาร 
   4.2 ตามร่างข้อแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับการอวดอ้างบนฉลาก ฉบับแก้ไข (Draft 
Revision of the Codex General Guidelines on Claims) การอวดอ้าง ฮาลาล ไม่ควรใช้ในทางท่ี
อาจท าให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารที่คล้ายคลึงกัน หรืออวดอ้างว่าอาหารฮาลาล
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่า หรือมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิด
อ่ืนๆ 
 2.4.2 มาตรฐานฮาลาล IHI Alliance 

              ICC-IHI Alliance Halal Standard จั ด ท า โ ด ย  Islamic Chamber of 
Commerce and Industry (ICCI) ซึ่งเป็นกลุ่มของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอิสลามจาก
ประเทศต่างๆและเป็นตัวแทนภาคเอกชนใน OIC และ International Halal Alliance (IHI Alliance) 
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร  

   มาตรฐาน IHI Allianceเป็นความพยายามของหอการค้าอิสลามของหลาย
ประเทศที่ต้องการวางมาตรฐานการค้าที่เกี่ยวกับฮาลาลเพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดย IHI 
Alliance ได้ก าหนดมาตรฐานฮาลาลที่ครบวงจรประกอบด้วย 10 มาตรฐานได้แก่ 
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   มาตรฐานเกี่ยวกับฮาลาลโลจิสติกส์  
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการจ าหน่ายอาหารฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับการเงินฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับยาฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องส าอางฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการฆ่าสัตว์ที่เป็นฮาลาล  
   มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการสัตว์ก่อนถูกฆ่า 
   มาตรฐานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เป็นฮาลาล 
   มาตรฐานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการฮาลาล 
   มาตรฐานเกี่ยวกับโลจิสติกส์ฮาลาล  
   ฮาลาลโลจิสติกส์ เป็นกระบวนจัดการไหลของสินค้าฮาลาลและการไหลของ
ข้อมูล ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามกระบวนการที่ไม่ขัดกับหลักการที่ก าหนดในวิถีมุสลิม ไปยัง
การไหลของสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค มีการไหลของข้อมูลที่ครอบคลุมใน      
ห่วงโซ่อุปทานเช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลความต้องการและระบบการขนส่งสินค้า โดยต้องมีป้ายชื่อ
หรือรหัสติดไว้ที่สินค้าฮาลาลนั้นๆ ซึ่งเป็นระบบพ้ืนฐานที่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าได้การ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะถูกแยกออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  หลีกเลี่ยง 
(Cross) การปนเปื้อน หลีกเลี่ยงการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถตรวจสอบตลอด
กระบวนการขนส่งให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีเป็นมุสลิม 
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล กระบวนการผลิตอาหารฮา
ลาล เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตอาหารฮาลท าการผลิตอาหารอันเป็นฮาลาลนั้นโดยเริ่มตั้งแต่ ขั้นตอน
การเลือกวัตถุดิบหรือสารปรุงแต่งจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามหรือไม่
ปนเปื้อนสิ่งที่ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่สกปรก ขั้นตอนการเตรียมอาหารจะต้องมีสถานที่ใช้ในการ
ผลิต หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ปราศจากสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งที่สกปรกตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม และขั้นตอนการจัดเก็บหรือขนส่งจะต้องแยกออกจากสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่สกปรกตาม
บทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม 
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการจ าหน่ายอาหารฮาลาล กระบวนการจัดจ าหน่าย
เป็นการบวนการก่อนที่อาหารฮาลาลจะถึงมือผู้บริโภค โดยกระบวนการจัดจ าหน่ายจะต้องมีการแบ่ง
โซนหรือแยกออกจากสินค้าอันเป็นสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งสกปรกตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลาม 
   มาตรฐานเกี่ยวกับการเงินฮาลาล ระบบการเงินฮาลาลหรือระบบการเงินอิสลาม 
(Islamic Finance System) คือ ระบบการการเงินที่อยู่ภายใต้กรอบบทบัญัติหลักศาสนาอิสลาม 
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ระบบการเงินอิสลาม เป็นระบบการเงินที่ห้ามดอกเบี้ย หรือห้ามยุ่งเกี่ยวกับการพนันขันต่อหรือห้าม
ลงทุนในสิ่งที่ขัดต่อบทบัญญัติหลักทางศาสนาอิสลาม ในปัจจุบันระบบการเงินการลงทุนระบบการเงิน
อิสลามมีธุรกิจที่หลากหลายให้เป็นทางเลือกแก่มุสลิมในการรับบริการทางการเงินมากมาย เช่น 
ธนาคารอิสลาม (Islamic Banking) การลงทุนแบบอิสลาม (Islamic Investment) ตลาดเงินตลาด
ทุนอิสลาม ( Islamic Capital Market) ตะกาฟูล (Takaful) การวางแผนทางการเงินอิสลาม 
(Financial Planning) 
   มาตรฐานเกี่ยวกับยาฮาลาล ยา คือ วัตถุหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้
เจ็บของมนุษย์ และสัตว์ โดยต้องใช้ความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และศิลปะมาผนวกในการ ผสม ปรุง
แต่ง และแปรสภาพสาระส าคัญและส่วนประกอบอ่ืนตามสูตรต ารับ ซึ่งในกระบวนผลิตยานั้นจ าเป็น
จะต้องมีการสกัดสารเคมีบางชนิดจากพืชหรือสัตว์ที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม 22 จึง

                                           
 22 MS 2424:2012 Halal Pharmaceuticals 3.2 halal pharmaceuticals Products 

that contain ingredients permitted under the Shariah law and fulfill the following 
conditions:  

 a) do not contain any parts or products of animals that are non-halal by 
Shariah law or any parts or products of animals which are not slaughtered according 
to Shariah law;  

 b) do not contain najs according to Shariah law;  
 c) safe for human use non-poisonous, non-intoxicating or non-hazardous 

to health according to prescribed dosage;  
 d) not prepared, processed or manufactured using equipment 

contaminated with najs according to Shariah law;  
 e) do not contain any human parts or its derivatives that are not permitted 

by Shariah law; and  
 f) during its preparation, processing, handling, packaging, storage and 

distribution, the halal pharmaceutical products are physically separated from any other 
pharmaceutical products that do not meet the requirements stated in items a), b), c), 
d) or e) or any other items that have been decreed as non-halal and najs by Shariah 
law. 
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จ าเป็นจะต้องมีการก าหนดมาตราฐานยาฮาลเพ่ือป้องกันไม่ให้มีการน าสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งสกปรกตาม
หลักศาสนาอิสลามมาผลิต ประกอบปรุงแต่งเป็นยา 
   มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องส าอางฮาลาล เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับความงามจะต้องปราศจากการปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตาม
บทบัญญัติหลักศาสนาอิสลามคือต้องไม่มีส่วนประกอบที่มาจากมนุษย์ สัตว์ หรือพืชที่ต้องห้าม หรือสิ่ง
ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรม กระบวนการผลิตต้องเป็นฮาลาลทุกขั้นตอน และต้องไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ23 
   มาตรฐานเกี่ยวกับกระบวนการฆ่าสัตว์ที่เป็นฮาลาลกระบวนการฆ่าสัตว์ตามหลัก
ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญซึ่งจะต้องมีการปฎิบัติตามบทบัญญัติหลักศาสนาอิสลามเพราะหาก
สัตว์ไม่ได้ถูกฆ่าอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามถือว่าสัตว์นั้นเป็นซากสัตว์ซึ่งต้องไม่ให้ผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามบริโภค 
   ก่อนการเชือดผู้เชือด ผู้เชือดจะต้องเป็นผู้มีจิตปกติ บรรลุศาสนภาวะ ชายหรือ
หญิงก็ได้ เป็นมุสลิม ไม่อยู่ในอาการมึนเมา ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และมีความรู้เรื่องขั้นตอน

                                           
 23 MS 2200-1:2008-Islamic Consumer Goods Part 1: Cosmetic and Personal 

Care 
 3 . 4  Halal cosmetic and personal care Halal cosmetic and personal care 

products, including the accessories, are products permitted under Shariah law and 
fulfill the following conditions:  

 a) do not comprise or contain any human parts or ingredients derived from 
there of; b) do not comprise of or contain any parts or substances derived from animals 
forbidden to Muslims by Shariah law, to use or to consume or from halal animal which 
are not slaughtered according to Shariah law;  

 c) do not contain any materials or genetically modified organisms (GMO) 
which are decreed as najs according to Shariah law;  

 d) are not prepared, processed, manufactured or stored using any 
equipment that is contaminated with things that are najs according to Shariah law;  

 e) during its preparation, processing or manufacturing the product is not in 
contact and physically segregated from any materials that do not meet the 
requirements stated in items a), b), c) or d); and  

 f) do not harm the consumer or the user. 
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การเชือดสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลาม สัตว์ที่น ามาเชือดต้องเป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือ
เชื่อว่ายังมีชีวิต ณ เวลาที่ลงมือเชือด การล าเลียงการขนส่งสัตว์ ต้องไม่ปะปนกับสัตว์ที่ต้องห้ามตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม เครื่องมือที่ใช้ต้องคมกริบ เพ่ือผ่านทะลุผิวหนั งได้เร็ว ตัดหลอดลม และเส้น
เลือดต่างๆ ท าให้เลือดไหลออกมาหมดจด ในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด จัดเตรียมสถานที่ต้องไม่ให้สัตว์
ตัวอ่ืนเห็นการเชือด 
   ระหว่างเชือดผู้เชือดจะต้องแต่งการรัดกุม ปกปิดส่วนต่างๆอย่างมิดชิด ผู้ที่ผม
ยาวจะต้องใส่หมวก รวบเก็บผมอย่างมิดชิด ต้องเชือดที่คอ ตรงจุดที่อยู่ใต้ช่องหลอดเสียงที่โคนล าคอ 
นอกจากตัดเส้นเลือดด า  และเส้นเลือดแดงใหญ่ที่คอแล้ว จะต้องตัดคอหอย และหลอดอาหาร ศีรษะ
จะต้องไม่ขาด และต้องเชือดโดยต่อเนื่องในคราวเดียว ไม่มีการยกอุปกรณ์ออกจากล าคอสัตว์ในขณะ
เชือด ผู้เชือดหันหน้าไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วกล่าวนามของอัลลอฮ์โดยพูดว่า “บิสมิลลาฮ์) ” ใน
นามแห่งอัลลอฮ์  (ทันทีก่อนเชือด สัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดนั้น เมื่อเชือดแล้วต้องปล่อยสัตว์ให้
ตายสนิทเอง ก่อนน าไปช าแหละชิ้นส่วนต่อไป 
   ภายหลังจากการเชือดหลังจากการเชือด ซึ่งได้ด าเนินการในส่วนพ้ืนที่ที่มีการ
สัมผัสกับเลือด และอุจจาระ ส าหรับการช าแหละชิ้นส่วนต่างๆ นั้น ผู้ปฏิบัติการเชือดสัตว์จะต้อง
ด าเนินการตัดแบ่งชิ้นส่วนต่างๆในส่วนที่จัดเตรียม โดยจะต้องมีการช าระล้าง โดยจะต้องเปิดช่องท้อง
เพ่ือเอาเครื่องใน ล าไส้ และกระเพาะอาหารอาหารออก ก่อนที่จะผ่านไปสู่ บริเวณสะอาด ก่อนที่จะ
ช าแหละแบ่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆ  ระหว่างการช าแหละชิ้นส่วนต่างๆผู้เชือดช าแหละควรล้างมือทุก
ขั้นตอน เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น และห้ามสัมผัสกับชิ้นส่วน เนื้อสัตว์ ในขณะที่อยู่ใน
บริเวณสกปรก ก่อนที่จะได้มีการล้างมือและเคลื่อนย้ายซากไปในบริเวณสะอาด24 
   มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสวัสดิการสัตว์ก่อนถูกฆ่าเนื่องจากหลักของศาสนา
อิสลามมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความเมตตาต่อกันรวมถึงมีความเมตตาต่อสัตว์
ด้วยดังนั้นจึงต้องมีหลักการสวัสดภิาพสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ บคุคลที่ปฏิบัติงานผู้มีจิตปกติ บรรลุศาสน
ภาวะ ชายหรือหญิงก็ได้ เป็นมุสลิม ไม่อยู่ในอาการมึนเมา ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และมี
ความรู้เรื่องขั้นตอนการเชือดสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลาม  โครงสร้าง เครื่องมืออ
ปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในโรงฆ่า การใช้งานต้องไม่ก่่อให้เกิด ความเครียด ความเจ็บปวด 
หรือทรมานแก่สัตว์ ต้องมีมาตรการและการเตรียมการล่วงหน้าที่เหมาะสมและถกูต้อง เพ่ือป้องกัน
หรือแก้ไขกรณี สัตว์บาดเจ็บหรือเกิดความเจ็บปวดที่ไมจ่่าเป็น รวมทั้งการจัดการให้มีสภาพแวดล้อมที่
ดี พ้ืนที่พักสัตว์ ต้องสามารถป้องกันแสงแดด มีการระบายอากาศที่ดี และมีอณุหภมู่เหมาะสม และ

                                           
 24 ส านักงานปสุสัตว์จังหวัดปัตตานี, ฆ่าสัตว์ด้วยวิธีซับฮ์, สืบค้นเมื่อวันที่25 เมษาย 

2559, http://pvlo-pni.dld.go.th/index.php/2013-12-09-14-53-39/kill-suph 
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สัตว์ควรได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด หากพบว่ามีสภาพเจ็บปวดทรมานควรท าให้สัตว์
ตายอย่างไม่ทรมาน 
   มาตรฐานเกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่เป็นฮาลาล เนื่องจากในการผลิตอาหารสัตว์
ส่วนประกอบหรือสารปรุ่งแต่งส าหรับอาหารสัตว์อาจมีส่วนประกอบสัตว์ หรือพืชที่ต้องห้าม หรือสิ่ง
ที่มาจากการตัดต่อพันธุกรรม อันจะท าให้สัตว์ที่เลื้ยงด้วยอาหารที่มีไม่ถูกตามบทบัญญัติหลักศาสนา
อิสลาม เป็นสิ่งที่ต้องห้ามบริโภคได้ 
   มาตรฐานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการฮาลาลอาหารฮาลาล จ าเป็นต้องให้ความสนใจ
อย่างจริงจัง ในการด าเนินกระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เพ่ือเป็นการ
ให้ความเชื่อมั่นแก่กลุ่มผู้บริโภคมุสลิม โดยอาหารที่เป็นฮาลาลจะต้องไม่ปนเปื้อนหรือมีส่วนผสมกับ
อาหารที่เป็นที่ต้องห้าม เช่น หมู และสัตว์อ่ืน ๆ ที่ต้องห้ามหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์เหล่านั้น ไขมัน
สัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการเชือดตามหลักการศาสนา รวมทั้งเหล้า เบียร์ ไวน์  ดังนั้นผลิตภัณฑ์อาหารที่จะขอ
การรับรองอาหารฮาลาล หรืออาหารที่วางจ าหน่ายแล้วจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบวิเคราะห์หาสาร
ปนเปื้อน หรือสารต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญ เพ่ือให้ผู้บริโภคมุสลิม  และเนื่องจาก
ห้องปฎิบัติการในการตรวจมีหลายหน่วยงานด้วยกันจึงจ าเป็นที่จะต้องก าหนดให้ห้องปฎิบัติการ
เหล่านี้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 
2.5 ความทั่วไปของโลจิสติกส์ 
 
   โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นค าที่มาจากภาษากรีกแปลว่า “ศิลปะในการค านวน”       
ในสมัยโบราณโลจิสติกส์เป็นส่วนช่วยในการสบับสนุนในชัยชนะในการรบ เนื่องจากการรบจะต้องมี
วางแผนเพื่อเคลื่อนย้ายเสบียงอาหาร อาวุธ และก าลังพล ซึ่งในอดีตนิยมใช้แรงงานคนหรือสัตว์ในการ
เคลื่อนย้าย รวมทั้งในสมัยปัจจุบัน มีการกล่าวถึง การส่งก าลังบ ารุงทางทหาร และการประสบชัยชนะ 
หรือความพ่ายแพ้ในสงครามโดยอาศัยความเข้มแข็ง หรือความอ่อนแอของสมรรถนะในเชิงโลจิสติกส์ 
   ต่อมาเม่ือมีการศึกษาวิชาโลจิสติกส์ ท าให้แนวคิดและเหตุผลในการจัดการโลจิสติกส์
เปลี่ยนไปสู้การจัดการโลจิสติกส์ เ พ่ือการพัฒนาธุรกิจแทน เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดยุคสงคราม            
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจึงมีมากขึ้นท าให้จะเป็นจะต้องมีการกระจายสินค้าไปสู่นอกประเทศ                   
ท าให้เกิดกิจกรรมอ่ืนๆในโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับการกระจายสินค้าอันได้แก่ การขนส่ง การคลังสินค้า            
สินค้าคงคลัง บรรจุภัณฑ์และการยกขนสินค้า เพ่ือให้การส่งมอบสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และเม่ือ
มีเศรษฐกิจดีขึ้นและเข้าสุ่ยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางด้านขนส่ง เช่น การใช้คอนเทนเนอร์
ในการขนส่งระหว่างประเทศเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างขนส่ง และเมื่อ
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เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคมี
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท าให้เกิดความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูก แต่ท าให้
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการสูงขึ้นเช่นกัน จึงต้องมีการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการเพ่ือการ
ประหยัดต้นทุน 
 2.5.1 ความส าคัญของโลจิสติกส์ 
    ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์ เป็นเป้าหมายส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็น
แหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ เนื่องจากมีการ
แข่งขันทางธุรกิจที่เพ่ิมมากข้ึน และผลจากการเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องยกระดับ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ทั้งการลดต้นทุนธุรกิจและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่ๆ การบริหารจัดการ
กระบวนการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งเป็นต้นทุนหลักจึงมีความ
พยายามหาวิธีลดต้นทุนให้ต่ าลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งรายอ่ืนๆ  
   ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและสนับสนุนการผลิตของ ผู้ประกอบการเมื่ อ
ผู้ประกอบการมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี ท าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าลดลง และการตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค การผลิตสินค้าจะผลิตตามการพยากรณ์อุปสงค์และสถานะสินค้าคงคลัง 
ผู้ประกอบการจึงใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการผลิตสินค้า 
   ช่วยสนับสนุนการตลาด เมื่อสินค้าถูกผลิตออกมาจะต้องมีการกระจายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภค ซึ่งท าให้เกิดกิจกรรมต่อเนื่องทางโลจิสติกส์ เช่นการบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง สินค้าคงคลัง  
การคลังสินค้า ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการตลาดใน
ด้านราคา หรือการสนับสนุนให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
   ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพท าให้
ท าให้มีสินค้าที่ตลาดต้องการและมีการส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิผลที่เหนือกว่าคู่แข่ง ท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และนอกจากนี้จะท าให้ต้นทุนการผลิตสินค้านั้นลดลงท าให้
ผู้ประกอบการสามารถตั้งราคาสินค้าในราคาที่ต่ ากว่าคู่แข่งได้ 
   ช่วยเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้บริโภค เนื่องจากลูกค้าหรือผู้บริโภค
ต้องการตอบสนองท่ีรวดเร็วและสมบูรณ์ถูกต้อง ด้วยการก าหนดมาตรฐานโลจิสติกส์ 
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 2.5.2 นิยามของโลจิสติกส์ 
   ค านิยามที่ใช้นิยามการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลนั้นจะเป็นค านิยามจาก 
The Council of Logistics Management (CLM)25 ซึ่งได้ให้ค านิยามจ ากัดความของการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์คือ “กระบวนการในการวางแผน ด าเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าส าเร็จรูป และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค” 
   โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการด าเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธภาพ 
เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจาย
สินค้า หรือบริการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึง การ
บริการขนส่งผู้โดยสาร26  
   โลจิสติกส์ หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนย้าย การ
กระจายและลื่นไหลของสินค้าอย่างครบวงจร เพ่ือท าให้มีต้นทุนโดยรวมต่ าที่สุด ซึ่งนอกจากจะ
หมายถึงการขนส่งแล้วยังรามถึงการจัดการเกี่ยวกับบริหารคลังสินค้า การจัดการด้านข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าด้วย27 
   โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมหรือการกระท าใดๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและ
บริการ เพ่ือก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายจัดเก็บและกระจายสินค้าจากแหล่งที่ผลิต (Source of Origin) 

                                           
 25 “Logistics is that part of the supply chain process that plans,implements, 

and control the effcient,effective flow and storage of goods, service and related 
information from the point-of-origin to the point-of-consumption in order to meet 
customers’requirement” 

 26 ร่างพระราชบญัญัติ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ พ.ศ…. มาตรา 3  
โลจิสติกส์ หมายความว่า กระบวนการด าเนินการการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการ
จัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม หรือการกระจายสินค้า หรือ
บริการ รวมทั้งกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริการ
ขนส่งผู้โดยาร 
  27 ก าชัย จงจักรพันธ์, กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 5 แก้ไขปรับปรุง, 
(กรุงเทพซ : โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2555), น. 187. 
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จนสินค้าได้มีการส่งมอบไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ (Source of Consumption) โดยกิจกรรม
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
มีเป้าหมายในการส่งมอบให้ทันเวลา และเพ่ือลดต้นทุน มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจแก่ลูกค้า             
และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้กระบวนการต่างๆของระบบโลจิสติกส์จะต้องมี
ลักษณะปฎิสัมพันธ์ที่สอดคล้องประสานกัน ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์28 
   โลจิสติกส์ หมายความว่า การจัดการ การเคลื่อนย้ายของ สินค้า บริการ ข้อมูล
และการเงินระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยต้องมีการวางแผนการปฎิบัติและการควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพ โดยโลจิสติกส์จะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโคงสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคมนาคม
ขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ ทางถนน ทางเรือ ทางอากาศ รวมถึงการขนส่งทางท่อ รัฐบาลจะต้องมี
การสร้างโครงสร้างการขนส่งพื้นฐานสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้มีระเบียบ มีองค์กรบริหาร29 
   ซัพพลาย (Supply Chain) คือ การเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางที่ผู้บริโภค กระบวนการในแต่ละขั้นตอนซัพพลายเชนจะเพ่ิมมูลค่าสินค้าซึ่ง
เกิดจากการประสานงานของสมาชิกซัพพลายเชน และการบูรณาการโลจิสติกส์ทุกขั้นตอนตลอด
เส้นทางซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
   ดังนั้น โลจิสติกส์ หมายความว่า กระบวนการด าเนินการบริหารจัดการอย่างมี            
ประสิทธภาพ เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม    
หรือการกระจายสินค้า หรือบริการ และข้อมูล โดยโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนซึ่งมีอยู่ใน
ทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคในทุกขั้ นตอนซัพพลายเชน
ผู้เกี่ยวข้องจึงควรจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.5.3 กิจกรรมในโลจิสติกส์ 
   กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมด้วยกัน โดยสามารถแบ่งได้
เป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลัก และกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมซึ่งถือเป็น
กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุน กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ได้แก่  

                                           
 28 ธนิต โสรัตน,์ What is Logistics???, (กรุงเทพมหานคร : วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์, 2547), 

น. 3. 
 29 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ , ส านักงาน, และ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน, ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย, น. 1. 
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   การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า ( Order  Processing ) เป็นกิจกรรมที่
จะต้องพยายามด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในปัจจุบันองค์กร
ส่วนใหญ่มักน าระบบคอมพิวเตอร์และการจัดการธุรกิจเชิงอิเล็คทรอนิคส์เข้ามาช่วย เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว  
   สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งทั้งในด้านต้นทุนและ
การบริการลูกค้า สินค้าคงคลังจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม
จะมีสินค้าคงคลังเป็นวัสดุและสินค้าส าเร็จรูป ส่วนผุ้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีก สินค้าคงคลังจะอยู่
ในรูปแบบของสินค้าส าเร็จรูป สินค้าคงคลังจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลก าไร 
เพราะเมื่อมีสินค้าคงคลังในปริมาณที่มากท าให้เงินทุนจ าปอยู่กับสินค้าคงคลังความจ าเป็นในการมี
สินค้าคงคลัง เนื่องจากวงจรเวลาในการสั่งซื้อ ฤดูกาลของสินค้านั้น ป้องกัน การผิดพลาดในการ
พยากรณ์อุปสงค์ ป้องกันการขาดสินค้าเมื่อมีเหตุสุดวิสัย ได้ส่วนลดราคาและประหยัดค่าขนส่ง และ
เพ่ือการเก็งก าไร ดังนั้นปริมาณสินค้าคงคลังที่มีอยู่ย่อมส่งผลต่อองค์กรไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของเงินทุน องค์กรที่มีระดับปริมาณสินค้าคงคลังที่สูงย่อมสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ดีแต่ในขณะเดียวกันปริมาณสินค้าที่มาก ก็ส่งผลให้องค์กรเกิดค่าเสียโอกาสด้าน
การน าเงินทุนไปหมุนเวียน เสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าองค์กรจะต้องค านึงถึงระดับของ   
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพ่ือที่จะสามารถลดต้นทุน
ต่างๆ  
   กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) ในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้บริโภคอยู่ห่างไกลจากผู้ประกอบการ การค้าขายจ าเป็นจะต้องอาศัยการขนส่งเป็น
เครื่องในการเคลื่อนย้านสินค้า  
   รูปแบบการขนส่ง 
   การขนส่งด้วยรถบรรทุก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากว่าการ
ขนส่งในรูปแบบอ่ืน และรูปแบบของรถบรรทุกมีให้เลือกหลายรูปแบบตามความต้องการ หรือตาม
ความเหมาะสมของสินค้า เช่น รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกห้องเย็น การขนส่งด้วยรถบรรทุกมีข้อดี
คือ รวดเร็ว สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ มีเครือข่ายให้บริการโดยทั่วไป การแข็งขันกันสูงท าให้ค่า
ระวางที่ใช้ในการขนส่งมาราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งด้วยรถบรรทุกก็มีข้อเสีย คือ ความไม่
แน่นอนของค่าขนส่งเนื่องจากการขนส่งทางรถจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุกได้น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับการขนส่งทางรางหรือทางเรือ  
   การขนส่งด้วยรถไฟ การขนส่งด้วยระบบรางมีข้อดีหลายประการด้วยกัน           
คือ ความสามารถในการบรรทุกที่สามารถบรรทุกได้ในปริมาณที่มากแต่ราคาค่าขนส่งที่ถูก ตรงต่อ
เวลาและมีความปลอดภัย ส่วนข้อเสีย คือ การใช้บริการที่ยากเนื่องจากต้องเอาสินไปยังสถานขนส่ง
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รถไฟเท่านั้น มีผู้ให้บริการน้อยรายเครือข่ายการบริการไม่ครอบคลุม ใช้เวลานานหากไม่มีการบริหาร
การใช้ระบบรางที่ดี 
   การขนส่งด้วยเครื่องบิน เครื่องบินนอกจากจะใช้ในการบรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็น
กิจกรรมหลัก สายการบินต่างยังมีการให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมรองด้วย แต่ก็มีบางสายการ
บินที่ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้น ข้อดีของการขนส่งด้วยเครื่ องบิน คือ รวดเร็ว ต้นทุน
สินค้าคงคลังต่ าเนื่องจากความรวดเร็วท าให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสินค้าคงคลัง การบริการที่มีความ
น่าเชื่อถือ ความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าน้อยโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของสด แต่อย่างไรก็ตามการ
ขนส่งทางเครื่องบินก็มีข้อเสีย คือ ค่าขนส่งที่แพง การเข้าใช้บริการยุ่งยากเนื่องจากมีข้ันตอนเฉพาะ 
   การขนส่งด้วยท่อ การขนส่งด้วยท่อนิยมใช้กับสินค้าประเภทของเหลว เช่น 
น้ ามัน แก๊สธรรมชาติ ข้อดีของการขนส่งทางท่อ คือ โครงสร้างทางต้นทุนที่คงที มีความน่าเชื่อถือ 
ความเสียหายหรือสูญหายน้อยเนื่องจากสินค้าถูกบรรจุอยู่ในท่อจึงท าให้เกิดการระเหยที่น้อย มลวะที่
ปล่อยออกมาจากการขนส่งมีน้อย ข้อเสีย คือ การลงทุนที่ค่อนข้างสูง ช้า การเข้าใช้บริการที่ยาก  
   การขนส่งด้วยเรือ ในการขนส่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้บริการการขนส่ง
ทางเรือด้วยเหตุผลข้อดีหลายประการ คือ เป็นระบบการขนส่งที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณท่ี
มาก ค่าระวางที่ใช้ในการขนส่งต่ า มีความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยใน
การน าทาง มลภาวะที่ปล่อยต่ า ข้อเสีย คือ ใช้เวลาเดินทางนาน การเข้าใช้บริการยาก มีความไวต่อ
สภาพอากาศ 
   คลังสินค้า (Warehousing  and Storage ) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการคลังสินค้า เช่น การจัดเก็บสินค้า การจัดการพ้ืนที่ในคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า  ซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมการบริหารคลังสิน  นับเป็น
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัวสินค้าอีกทางหนึ่ง 
   หน้าที่ของคลังสินค้า คลังสินค้ามีหน้าที่หลักในการเก็บรักษาสินค้าอาจเป็นการ
เก็บไว้ชั่วคราวหรือเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่จะมีการแยกเป็นคลังสินค้าส าเร็จรูป และคลังสินค้าส าหรับ
เก็บวัสดุ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่ง เนื่องจากคลังสินค้าเป็นที่เก็บรวมของสินค้า 
   ชนิดของคลังสินค้า 
   คลังสินค้านั้นจะมีความสอดคล้องกับชนิดของสินค้า เช่นสินค้าเป็นของเหลวและ
ของแห้ง การเก็บสินค้าในคลังสินค้าจึงต่างกัน คลังสินค้าจึงต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสินค้า
ชนิดนั้นๆ 
   คลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไปจะใช้เก็บสินค้าประเภทหีบห่อ คลังสินค้า
ประเภทนี้มักจะมีอุปกรณ์เป็นชั้นวาง และมีพ้ืนที่ว่างส าหรับการวางกองสินค้าส าหรับสินค้าที่มีน้ าหนัก
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มาก และอาจมีการตั้งระบบปรับอุณหภูมิเพ่ือป้องกันสินค้าเสียหาย และมักมีการเก็บสินค้าไว้ในคลัง
ประเภทนี้เป็นเวลานาน 
   คลังสินค้าที่เป็นศูนกระจายสินค้า คลังสินค้าประเภทนี้ถือเป็นคลังสินค้าทั่วไป 
แต่จะต่างกันที่ระยะเวลาในการเก็บสินค้าไว้ในคลังสินค้า โดยคลังสินค้าที่เป็นศูนกระจายสินค้าจะมี
ระยะเวลาในการเก็บสินค้าที่สั้นกว่าหรือเป็นการชั่วคราว หน้าที่ของคลังสินค้าที่เป็นศูนกระจายสินค้า
คือ เป็นที่เก็บรวบรวมและกระจายสินค้า 
   คลังสินค้าพิเศษ หรือคลังสินค้าเฉพาะกิจมีไว้เพ่ือเก็บสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามสภาพของสินค้าที่พิเศษ เช่น คลังสินค้าห้องเย็นซึ่งจะมีระบบปรับอุณหภูมิมักนิยมใช้เก็บสินค้า
ประเภทของสด หรือแช่แขง คลังสินค้าไวไฟคลังสินค้าจะมีลักษณะปิดมิดชิด และสร้างด้วยวัสดุพิเศษ
ใช้ในการเก็บสินค้าประเภทไวไฟ คลังสินค้าทัณฑ์บนเป็นคลังสินค้าที่ใช้ในการเก็บสินค้าที่ยังไม่ช าระ
อากรน าเข้า โดยอยู่ภายใตการควบคุมของกรมศุลกากร และคลังไซโลเป็นคลังสินค้าที่ใช้เก็บสินค้าที่
ต้องผ่านการควบคุมความชื้น 
   อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าและจัดเก็บสินค้า (Material Handling and Storage 
Equipment) การเคลื่อนย้ายสินค้า คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงานเนื่องจากโรงงานมี
คลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าไม่ได้อยู่ในบริเวรเดียวกัน อาจเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บ
สินค้าเข้า การหยิบสินค้าและการเคลื่อนย้ายเพ่ือขนส่ง การเคลื่อนย้ายอาจใช้แรงงานคนหรือ
เครื่องจักร จึงท าให้การเคลื่อนย้ายมีความแตกต่างจากการขนส่ง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บมีผล
ต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้าและการให้บริการลูกค้า ดังนั้นอึปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บจัดเก็บ
สินค้าจึงต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของสินค้า 
   บรรจุภัณฑ์ (Packaing) ในด้านการตลาดนั้น บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึง
ลักษณะภายนอกของสินค้า ซึ่งจะต้องสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจในตัวสินค้าในแง่ของการตลาด 
แต่ด้านโลจิสติกส์บรรจุภัณฑ์จะมีบทบาทส าคัญต่างกัน คือ ขนาด รูปร่าง และชนิดของบรรจุภัณฑ์จะ
มีผลต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้า การใช้พ้ืนที่ และการเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมตามประเภทของสินค้า จึงเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้ในการป้องกันสินค้าจากการยก 
การขนส่ง หรือการเก็บรักษา 
   การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ
และบริการทั้งในส่วนของการเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ก าหนดช่วงเวลาและปริมาณในการสั่งซื้อ และ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ  
   การบริการลูกค้า (Customer Service) โลจิสติกส์มีผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ฝ่าย 
คือ ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ประกอบการ และลูกค้า ผู้ประกอบการจึงถือเป็นลูกค้าของซัพ
พลายเออร์ ขณะเดียวกันผู้ซื้อสินค้าจะเป็นลูกค้าของผู้ประกอบการ ลูกค้าจึงมีความส าคัญในทางก าไร



38 

ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจึงต้องบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
ผู้ประกอบการต้องคาดการความต้องการของลูกค้า อาจเป็นการบริการลูกค้ามนด้านคุณภาพสินค้า 
ราคา หรือการบริการที่แตกต่าง  
   การติดต่อสื่อสาร (Communications) กิจกรรมในโลจิสติกส์ต้องการความ
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าสูง สิ่งที่จะช่วยให้กิจกรรมในทางโลจิสติกมีความรวดเร็ว และถูกต้อง คือ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการจึงต้องจัดการให้มีความเชื่อมโยงเข้าหากันของกิจกรรมต่าง
ในโลจิสติกส์ โดยผู้ประกอบการต้องจัดการให้มรฐานข้อมูลที่ดี ไม่สับซ้อนเข้าใจง่าย ต้องแยกข้อมูลที่
ส าคัญออก และสามารถปรับขยายฐานข้อมูลได้สะดวก 
   การคาดการณ์ความต้องการหรือพยากรณ์อุปสงค์ (Demand fore casting)    
การคาดการณ์ความต้องการหรือพยากรณ์อุปสงค์ เป็นการใช้วิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ         
เพ่ือคาดคะเนความต้องการทางตลาดของผู้ซื้อ อาจเป็นการพยากรณ์ในระยะเวลาสั้น ปานกล่าง หรือ
ระยะยาว เพราะความต้องการทางตลาดของผู้ซื้อจะเป็นตัวก าหนดเชิงปริมาณของกิจกรรมโลจิสติกส์ 
ที่จะสามารถวางแผนกิจกรรมทางโลจิสตกส์ได้อย่างต่อเนื่อง 
   โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) กระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับ
คืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ว่า สินค้าเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน เรียกได้ว่าองค์กรมีความจ าเป็นใน
การวางนโยบายที่จะรองรับสินค้าที่ถูกส่งคืน หรือขยะพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดต้นทุน
น้อยที่สุด บางครั้งสินค้าเหล่านี้อาจน ากลับมาสร้างประโยชน์โดยการน าผ่านกระบวนการ หรือน า
กลับมาใช้ใหม่ก็เป็นได้ ซึ่งจะช่วยในเรื่องของต้นทุนได้เป็นอย่างดี แต่ในกรณีที่เป็นสินค้าอันตราย มีผล
ต่อสภาพแวดล้อม ปัจจุบันมีกฏระเบียบที่เคร่งครัดส าหรับเรื่องการท าลายสินค้าให้เหมาะสมท าให้
องค์กรควรตระหนักถึงส่วนนี้ด้วย 
   การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant และ Warehouse Site Selection) 
การตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าจ าเป็นต้องเลือกที่ตั้งท าเลที่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินลงทุนที่มาก จึงอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาวได้ และมีผลถึงต้นทุน
การขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนต่อการสื่อสาร ต้นทุนค่าแรงงาน ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีการ
พยากรณ์ทางด้านต้นทุนต่างในระยะยาวโดยค านึงถึงท าเลที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าด้วยอาจค านึง
จากปัจจัยเหล่านี้ เช่น อัตราค่าจ้างและฝีมือแรงงาน ระยะทางระหว่างโรงงานหรือคลังสินค้ากับกลุ่ม
ลูกค้า ระยะทางของซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตวัตถุดิบ มาตราการทางภาษี สิ่งแวดล้อมบริเวรโรงงาน
หรือคลังสินค้า 
   บริการสนับสนุน (Parts and Service Support) เป็นกระบวนการให้บริการแก่
ลูกค้าหลังการขาย เช่น การติดตั้ง การบ ารุงรักษา การซ่อม และบริการอะไหล่ จึงต้องมีการขนส่งและ
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การสต๊อกชิ้นส่วนอะไหล่ให้เพียงพอเพ่ือบริการลูกค้า การปฏิบัติการโลจิสติกส์ในการสนับสนุนอะไหล่
และบริการหลังการขายจึงมีความส าคัญกับผู้ประกอบการมากเช่นกัน   

 
2.6 ฮาลาลโลจิสติกส์ 
 
   การเติบโตอย่างรวดเร็วของอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดโลกท าให้
ผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิตอาหารจนถึงผู้ท าการขนส่งทั่วโลกมุ่งมาบุกเบิกตลาดนี้กันมากขึ้น  และนั่น
เป็นผลท าให้เกิดความต้องการระบบโลจิสติกส์ที่จะขนส่งสินค้าฮาลาลไปทั่วโลก และด้วยกระบวนการ
ขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค จะมีขั้นตอนทางกิจกรรมในโลจิสติกส์เข้ามา
เกี่ยวข้องเสมอไม่ว่า ขั้นตอนการเตรียมสินค้าหรือบริการก่อนการผลิต หรือขั้นตอนการขนส่งสินค้าไป
ยังมือผู้บริโภค ซึ่งแม้ว่าตัวสินค้าหรือบริการจะได้รับรองเกี่ยวกับฮาลาลแล้ว  แต่ในกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของกิจกรรมโลจิสติกส์ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอน การขนส่ง การคลังสินค้า การคงคลังสินค้า เป็นต้น 
ในขั้นตอนนี้อาจมีการปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม จึงท าให้มุสลิมเลือกที่จะปฏิเสธ 
สินค้าหรือบริการที่ไม่แน่ใจว่ามีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามหรือไม ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจฮาลาล 
ให้ได้รับความน่าเชื่อถือในกลุ่มตลาดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือสาสนาอิสลามและกลุ่มผู้บริโภค
ทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามจึงเป็นต้องมีมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ 
   กระบวนการฮาลาล หมายถึง กระบวนการในการผลิตสินค้าตั้งแต่การคัดเลือกวัตถิบ
ในการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการขอการรับรองฮาลาล และกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องหลัง
การผลิต เช่นสินค้าคงคลัง การบริการขนส่ง การบริการคลังสินค้า การบริการบรรจุภัณฑ์ ซลซ        
ที่ต้องได้มาตรฐานฮาลาล และยังรวมถึงขั้นตอนการว่างสินค้าต าหน่ายแก่ผู้บริโภคสินค้าเรียกได้ว่า
มาตรฐานฮาลาลต้องใส่ใจตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เพ่ือให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้านั้นๆ ว่าถูกต้องตาม
บัญญัติศาสนาอิสลาม 
   ฮาลาลโลจิสติกส์ มีความหมายว่า กระบวนการด าเนินการบริหารจัดการอย่างมี            
ประสิทธภาพ เกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม    
หรือการกระจายสินค้า หรือบริการ และข้อมูล โดยโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนซึ่งมีอยู่ใน
ทุกขั้นตอนของซัพพลายเชนตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบจนถึงมือผู้บริโภคในทุกขั้นตอนซัพพลายเชน
ผู้ เกี่ยวข้องจึงควรจัดการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพโดยการแยกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ เป็น            
ฮาลาลออกจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ หลีกเลี่ยง (Cross) การปนเปื้อน 
หลีกเลี่ยงการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมในโลจิสติกส์ได้ และสามารถตรวจสอบได้ตลอด
กระบวนการฮาลาลนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
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   คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ให้ค านิยามฮาลาลโลจิสติกส์ 
หมายถึง ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้าย
จากจุดเริ่มต้นไปบังจุดบริโภคปลายทาง30 จะเห็นได้ว่าจากค านิยามฮาลาลโลจิสติกส์ของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นไปที่ กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นหลังการ
ผลิตสินค้านั้นแล้ว ได้แก่ การขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งหากเรามองย้อยกลับไปที่
กิจกรรมในโลจิสติกส์ที่มักเกิดขึ้นหลังการผลิตสินค้านั้น ไม่ได้มีแต่เพียงกิจกรรมด้านขนส่งเท่านั้น แต่
ยังมีกิจกรรมด้านอ่ืนด้วย เช่น สินค้าคงคลัง คลังสินค้า อุปกรณ์เคลื่อย้ายหรือเก็บสินค้า และการ
บริการลูกค้า ท าให้เห็นได้ว่า ค านิยาม โลจิสติกส์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยังมี
ความไม่ครอบคลุม กิจกรรมอ่ืนๆในโลจิสติกส์ ข้าพเจ้าเห็นว่าเหตุที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศมุ่งเน้นการให้ค านิยามโลจิสติกไปที่การขนส่งหรือเคลื่อย้าย สินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอ่ืนๆ 
เนื่องจากปัจจุบันในขั้นตอนการผลิตสินค้าฮาลาลนั้นก่อนการผลิตผู้ประกอบการจะต้องขออนุญาต
การรับรองเครื่องหมายฮาลาล ซึ่งกระบวนการรับรองเครื่องหมายฮาลาลผู้ประกอบการจะต้องมี
กระบวนการจัดการการผลิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัตศาสนาอิสลาม  
   หลักการส าคัญในฮาลาลโลจิสติกส์ คือ การแยกสินค้าฮาลาลไม่ให้ปนเปื้อนกับสินค้า
ไมฮ่าลาลในขั้นตอนกิจกรรมต่างๆของโลจิสติกส์ตั้งแต ่
   ขั้นตอนก่อนการผลิตเช่นการคัดเลือกวัตถุดิบหรือสารปรุ่งแต่งที่ใช้ในการผลิตจะต้อง
ไม่มีสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้าม  
   ขั้นตอนการผลิตจะต้องได้มาตรฐานฮาลาลในทุกขั้นตอนของการผลิต ตามประเภท
ของสินค้าที่ผลิต เช่น การผลิตไก่แช่แข็งการเชือดไก่จะต้อง ผู้เชือด จะต้องเป็นผู้มีจิตปกติ บรรลุศาสน
ภาวะ ชายหรือหญิงก็ได้ เป็นมุสลิม ไม่อยู่ในอาการมึนเมา ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ และมี
ความรู้เรื่องขั้นตอนการเชือดสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักการทางศาสนาอิสลาม สัตว์ที่น ามาเชือดต้องเป็น
สัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือเชื่อว่ายังมีชีวิต ณ เวลาที่ลงมือเชือด ขั้นตอนการเตรียมอาหารจะต้องมีสถานที่ใช้
ในการผลิต หรืออุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ปราศจากสิ่งต้องห้ามหรือสิ่งที่สกปรกตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนของการท าความสะอาดภาชนะและพาหนะที่ใช้ในกระบวนการผลิต 
ก็ควรแยกออกจากภาชนะหรือพาหนะ และขั้นตอนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง หรือคลังสินค้า หรือ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าหรือจัดเก็บจะต้องแยกออกจากสิ่งที่ต้องห้ามหรือสิ่งที่สกปรกตามบทบัญญัติ
หลักศาสนาอิสลาม 

                                           
 30 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮา

ลาล พ .ศ .2558 ข้อ 7 “การโลจิสติกส์” ได้แก่ ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากร
อย่างอ่ืนที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคปลายทาง 
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   การบรรจุภัณฑ์สินค้าฮาลาล บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของ
สินค้า ซึ่งจะต้องสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้สนใจในตัวสินค้าในแง่ของการตลาด แต่ด้านโลจิสติกส์บรรจุ
ภัณฑ์จะมีบทบาทส าคัญต่างกัน คือ ขนาด รูปร่าง และชนิดของบรรจุภัณฑ์จะมีผลต่อประสิทธิภาพ
ของคลังสินค้า การใช้พ้ืนที่ และการเลือกบรรจุภัณฑ์จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมตามประเภทของ
สินค้า จึงเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งที่ใช้ในการป้องกันสินค้าจากการยก การขนส่ง หรือการเก็บรักษา      
จึงควรมีการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์นั้นว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าฮาลาล โดยสามารถจัดเก็บใน
สถานที่ที่ก าหนดว่าเป็นสินค้าฮาลาลเท่านั้น และควรวางสินค้าฮาลาลและสินค้าไม่ฮาลาลในที่  
แตกต่างกัน 
   การขนส่งสินค้าฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ การขนส่ง
เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยเฉพาะกรณีที่ผู้บริโภคอยู่ห่างไกลจากผู้ประกอบการ การค้า
ขายจ าเป็นจะต้องอาศัยการขนส่งเป็นเครื่องในการเคลื่อนย้านสินค้า  
   รูปแบบการขนส่ง 
   การขนส่งด้วยรถบรรทุก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศมากว่าการขนส่ง
ในรูปแบบอ่ืน และรูปแบบของรถบรรทุกมีให้เลือกหลายรูปแบบตามความต้องการ หรือตามความ
เหมาะสมของสินค้า เช่น รถบรรทุกของเหลว รถบรรทุกห้องเย็น การขนส่งด้วยรถบรรทุกมีข้อดีคือ 
รวดเร็ว สามารถเดินทางไปได้ทุกที่ มีเครือข่ายให้บริการโดยทั่วไป การแข็งขันกันสูงท าให้ค่าระวางที่
ใช้ในการขนส่งมาราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามการขนส่งด้วยรถบรรทุกก็มีข้อเสีย คือ ความไม่แน่นอน
ของค่าขนส่งเนื่องจากการขนส่งทางรถจ าเป็นต้องใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง รถบรรทุกได้น้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับการขนส่งทางรางหรือทางเรือ  
   การขนส่งด้วยรถไฟ การขนส่งด้วยระบบรางมีข้อดีหลายประการด้วยกัน                 
คือ ความสามารถในการบรรทุกที่สามารถบรรทุกได้ในปริ มาณที่มากแต่ราคาค่าขนส่งที่ถูก            
ตรงต่อเวลาและมีความปลอดภัย ส่วนข้อเสีย คือ การใช้บริการที่ยากเนื่องจากต้องเอาสินไปยังสถาน
ขนส่งรถไฟเท่านั้น มีผู้ให้บริการน้อยรายเครือข่ายการบริการไม่ครอบคลุม ใช้เวลานานหากไม่มีการ
บริหารการใช้ระบบรางที่ดี 
   การขนส่งด้วยเครื่องบิน เครื่องบินนอกจากจะใช้ในการบรรทุกผู้โดยสารซึ่งเป็น
กิจกรรมหลัก สายการบินต่างยังมีการให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมรองด้วย แต่ก็มีบางสายการ
บินที่ให้บริการเฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้น ข้อดีของการขนส่งด้วยเครื่องบิน คือ รวดเร็ว ต้นทุน
สินค้าคงคลังต่ าเนื่องจากความรวดเร็วท าให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสินค้าคงคลัง การบริการที่มีความ
น่าเชื่อถือ ความเสียหายที่จะเกิดกับสินค้าน้อยโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นของสด แต่อย่างไรก็ตามการ
ขนส่งทางเครื่องบินก็มีข้อเสีย คือ ค่าขนส่งที่แพง การเข้าใช้บริการยุ่งยากเนื่องจากมีข้ันตอนเฉพาะ 
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   การขนส่งด้วยท่อ การขนส่งด้วยท่อนิยมใช้กับสินค้าประเภทของเหลว เช่น น้ ามัน 
แก๊สธรรมชาติ ข้อดีของการขนส่งทางท่อ คือ โครงสร้างทางต้นทุนที่คงที มีความน่าเชื่อถือ ความ
เสียหายหรือสูญหายน้อยเนื่องจากสินค้าถูกบรรจุอยู่ในท่อจึงท าให้เกิดการระเหยที่น้อย มลวะที่ปล่อย
ออกมาจากการขนส่งมีน้อย ข้อเสีย คือ การลงทุนที่ค่อนข้างสูง ช้า การเข้าใช้บริการที่ยาก  
   การขนส่งด้วยเรือ ในการขนส่งระหว่างประเทศส่วนใหญ่นิยมใช้บริการการขนส่ง
ทางเรือด้วยเหตุผลข้อดีหลายประการ คือ เป็นระบบการขนส่งที่สามารถบรรทุกสินค้าได้ในปริมาณท่ี
มาก ค่าระวางที่ใช้ในการขนส่งต่ า มีความปลอดภัยเนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยใน
การน าทาง มลภาวะที่ปล่อยต่ า ข้อเสีย คือ ใช้เวลาเดินทางนาน การเข้าใช้บริการยาก มีความไวต่อ
สภาพอากาศ    
   ดังนั้น ในการขนส่งสินค้าฮาลาลและสินค้าที่ไม่ฮาลาล ผู้ให้บริการขนส่ง ต้องคัดแยก
สินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ หรือพาหนะที่ขนส่ง และการจัดเก็บสินค้าที่อยู่ในระหว่างขนส่งจะต้องแยก
ระหว่างสินค้าฮาลาลและสินค้าที่เป็นต้องห้ามตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม (หะรอม) ตลอดจน
ขั้นตอนการท าความสะอาดภาชนะและพาหนะก็ควรแยกออกจากภาชนะหรือพาหนะที่ใช้ในการ
ขนส่งสินค้าที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม (หะรอม) และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เก่ียวเนื่อง
กับการขนส่งฮาลาล คือ สถานีขนส่งฮาลาล เช่น ท่าเรือ สนามบิน สถานี้รถไฟ ขณะที่สินค้าฮาลาลอยู่
ที่สถานีขนส่งต้องมีการแยกสินค้าฮาลาลจากสินค้าไม่ฮาลาล ไม่มีให้การปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตาม
บทบัญญัติศาสนาอิสลาม ตัวอย่างเช่น ท่าเรือฮาลาล คือ ท่าเรือเพ่ือการพาณิชย์ที่มีอาณาบริเวณพ้ืนที่
ส าหรับให้เรือเข้าจอดเทียบท่ามีการทอดสมอเรือ มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการ
ด าเนินกิจกรรมระหว่างเรือกับชายฝั่ง โดยมีกระบวนการจัดการท่าเรื อ โดยค านึงถึงกฎเกณฑ์ที
เกี่ยวกับเรื่องฮาลาลตามบทบญัญัติของศาสนาอิสลามคือ มีการแบ่งแยกสินค้าหรือการให้บริการ ออก
จากจากสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบญัญัติของศาสนาอิสลามและเป็นท่าเรือ
เฉพาะใช้ส าหรับการบริการขนส่งสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นฮาลาล โดยอาจมีการก่อตั้งท่าเรือที่
เป็นฮาลาลที่มีการขนถ่ายเฉพาะสินค้าหรือให้บริการที่เป็นฮาลาล หรืออาจจะมีการจัดการแบ่งส่วนใน
ท่าเรือโดยมีการแบ่งแยกส่วนการจัดการ แบ่งสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นฮาลาลและสิ่งที่เป็นสิ่ง
ต้องห้ามแยกออกจากกันโดยชัดเจนโดยมีการก าหนดให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับรองเครื่องหมาย
ฮาลาลให้การรับรองท่าเรือที่เป็นท่าเรือฮาลาลหรือที่มีการจัดการท่าเรือที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่บญัญัตใ่นศาสนาอิสลาม  
   สินค้าคงคลังฮาลาล คือ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งทั้งในด้านต้นทุนและการ
บริการลูกค้า สินค้าคงคลังจะแตกต่างไปตามประเภทของธุรกิจ ผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมจะมี
สินค้าคงคลังเป็นวัสดุและสินค้าส าเร็จรูป ส่วนผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกสินค้าคงคลังจะอยู่ใน
รูปแบบของสินค้าส าเร็จรูป สินค้าคงคลังจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและผลก าไร 
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ความจ าเป็นในการมีสินค้าคงคลัง เนื่องจากวงจรเวลาในการสั่งซื้อ ฤดูกาลของสินค้านั้น ป้องกันการ
ผิดพลาดในการพยากรณ์อุปสงค์ ป้องกันการขาดสินค้าเมื่อมีเหตุสุดวิสัย ได้ส่วนลดราคาและประหยัด
ค่าขนส่ง และเพ่ือการเก็งก าไร การจัดการสินค้าคงคลังต้องแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาลออกจาก
กันสินค้าคงคลังตลอดกระบวนการในสินค้าคงคลังนั้น เช่น จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เป็นเฉพาะของสินค้า
ฮาลาลเท่านั้น เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนกัน  
   คลังสินค้าฮาลาล เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้า การจัดการพ้ืนที่ใน
คลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า อาจเป็นคลังสินค้า
เพ่ือจัดเก็บวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิต คลังสินค้าเพ่ือจัดเก็บสินค้าคงคลัง คลังสินค้าเพ่ือย้ายสินค้าออก 
โดยกระบวนการในในการจัดการคลังสินค้าจะต้องแยกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง หรือสินค้า
พร้อมจ าหน่าย ที่เป็นสินค้าฮาลาลแยกออกจากสินค้าที่เป็นสินค้า (หะรอม) โดยอาจมีการติดป้ายหรือ
ฉลาก ที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสินค้าฮาลาลและสินค้าที่ไม่ฮาลาล อุปกรณ์เคลื่อนย้าย
หรือจัดเก็บ จ าเป็นต้องแยกกันหรือหากไม่มีการแยกออกจะต้องมีการท าความสะอาดสิ่งต้องห้าม    
(หะรอม) หรือสิ่งสกปรก (นะยิส)  
   การจัดเก็บสินค้าหรืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าฮาลาล การเคลื่อนย้ายสินค้าในที่นี้ 
คือ การเคลื่อนย้ายสินค้าภายในโรงงานเนื่องจากโรงงานมีคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้าไม่ได้อยู่ใน 
บริเวรเดียวกัน อาจเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าเพ่ือจัดเก็บสินค้าเข้า การหยิบสินค้าและการเคลื่อนย้าย
เพ่ือขนส่ง การเคลื่อนย้ายอาจใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร จึงท าให้การเคลื่อนย้ายมีความแตกต่าง
จากการขนส่ง อุปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บมีผลต่อประสิทธิภาพของคลังสินค้าและการให้บริการ
ลูกค้า ดังนั้นอึปกรณ์เคลื่อนย้ายและจัดเก็บจัดเก็บสินค้าจึงต้องเลือกให้เหมาะกับประเภทของสินค้า   
อุปกร์เคลื่อนย้ายหรือจัดเก็บสินค้าฮาลาล ควรระบุว่าเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่ใช้ในสินค้าฮาลาลหรือ
เป็นพื้นที่จัดเก็บสินค้าฮาลาล         
 
2.7 ความทัว่ไปเกีย่วกบัการบรหิารกจิการฮาลาล 
  
   กิจการฮาลาล หมายถึงการด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการก าหมดมาตรฐานฮา
ลาล การวางระบบการมาตรฐานฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจสอบและการรับรอง
ฮาลาล รวมถึงการอนุญาต การยกเลิกให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ 
หรือการให้บริการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก าหนด31ดังนั้น กิจการฮาลาลจึงได้แก่ การก าหนด

                                           
 31ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 

พ .ศ .2558 ข้อ 7  



44 

มาตรฐานการวางระบบมาตฐานฮาลาล และการควบคุมมาตรฐานฮาลาล ด าเนินงานระบบเชิงบูรณา
การ (Integrated Standard System) โดยมีองค์ประกอบ ส าคัญคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น
ถึงสิ้นสุด ตลอด “สายโซ่การผลิต” จะต้องฮาลาล คือถูกต้องตาม บัญญัติศาสนาอิสลาม ปราศจากสิ่ง 
ฮารอม คือสิ่งที่ต้องห้ามตามบัญญัติศาสนาอิสลาม อาทิ วัตถุดิบ ส่วนประกอบ  สารปรุงแต่ง สารพิษ 
สิ่งปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ดี ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าอาหาร  เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพ (ตอยยิบ) มาตรฐานฮาลาลจะต้องยึดถือความถูกต้องและคุณค่าตามบัญญัติ 
ศาสนาอิสลาม ซึ่งแตกต่างกับมาตรฐานสากลยึดถือคุณค่าอาหารโดยไม่จ าเป็นต้องถูกต้องตาม
หลักการศาสนาอิสลาม รวมถึงการตรวจสอบ การรับรอง การอนุญาต การยกเลิกการให้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล แก่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
   ผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสิ่ งที่ผลิตขึ้นตาม
กระบวนการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหมายความรวมถึง การจ าหน่าย การบริการ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การโลจิสติกส์ (Logistics) และนวัตกรรม ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ฮาลาลจึงหมายถึง ตัวสินค้าหรือการให้บริการต่างท่ีเกี่ยวเนื่องกับฮาลาล    
   ในธุรกิจการค้าฮาลาลนั้น ผู้บริโภคต้องการบริโภคสิ่งฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักของ
ศาสนาอิสลาม ดังนั้นการก าหนดมาตรฐานฮาลาล การวางระบบฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล 
การรับรองฮาลาลและการอนุญาตฮาลาลจึงมักเป็นองค์กรทางศาสนาอิสลามเป็นผู้ท าหน้าที่ในการ
ก าหนดมาตรฐานฮาลาล หรือรับรองฮาลาล ซึ่งองค์กรที่เป็นองค์กรทางศาสนาอิสลามจะท าให้เกิด
ความน่าเชื่อถือต่อสินค้าฮาลาลนั้นว่าได้ผ่านการควบคุมภาพให้เป็นไปตามหลักของ อิสลาม           
โดยองค์กรทางศาสนาอาจเป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้อย่างเช่นประเทศมาเลเซียองค์กรทางศาสนา      
ที่มีชื่อว่า Jabantan kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
(Malaysian Islamic Development Department) เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในก าหมดมาตรฐาน     
ฮาลาลต่างๆ การรับรองฮาลาล การตรวจสอบและการบริการด้านฮาลาล ส่วนตัวอย่างประเทศเทศที่
เป็นองค์ทางศาสนาที่ไม่เป็นหน่าวยงานของรัฐเช่น กรณีของประเทศอินโดนีเซีย มีองค์ทางศานาที่ชื่อ
ว่า (Majelis Ulama Indonesia) ท าหน้าที่ในการบริหารกิจการฮาลาล 
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บทที ่3 
 ฮาลาลโลจิสตกิสใ์นต่างประเทศ 

 
3.1 ฮาลาลโลจสิตกิส์ในประเทศมาเลเซีย 
 
  ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณร้อยละ 60 เป็นผู้ที่นับถือ
สาสนาอิสลามและมีการก าหนดให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติท าให้ประเทศมาเลเซียมี
ระบบฮาลาลดีที่สุดทั้งเรื่องระบบการรับรองฮาลาลและมาตรฐานฮาลาล 
  กิจการฮาลาลของประเทศมาเลเซียมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับฮาลาลสองฉบับคือ
กฎหมายรายละเอียดทางการค้าว่าด้วยการแสดงฮาลาล พ.ศ. 2518 (The Trade Description of 
expression Halal Order 1975) และกฎหมายรายละเอียดทางการค้าว่าด้วยเครื่องหมายฮาลาล 
(Trade Descriptions (Marking of Food) Order 1975) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีการก าหนดความผิด
และโทษจากการค้าอาหารฮาลาลที่ผิดหลักศาสนาอิสลาม แต่ในปัจจุบันประเทศมาเลเซียเพ่ิงมีการ
ประกาศกฎหมายฮาลาลฉบับใหม่เมื่อปี พ.ศ.2554 คือ (TRADE DESCRIPTION (DEFINITION OF 
‘HALAL’) ORDER 2011) ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็มีเนื้อหาโดนรวมก็คล้ายกันกับกฎหมายฉบับเก่าที่จะมี
รายระเอียดเกี่ยวฮาลาลตามหลักอิสลาม ประเภทของกิจการที่คุ้มครองที่รวมทั้งการผลิตสินค้าและ
การบริการที่เกี่ยวเนื่องเข้าไปด้วยรวมถึงมาตรการการลงโทษผู้กระท าความผิดที่มีการแบ่งแยกเป็น
ความรับผิดของบุคคลธรรมและนิติบุคคล1 
  โดยมีองค์กรทางศาสนาอิสลาลที่เรียกว่า Jabantan kemajuan Islam Malaysia 
(JAKIM) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล (Malaysian Islamic Development Department) 

                                           
 1  TRADE DESCRIPTION (DEFINITION OF ‘HALAL’) ORDER 2011 “ Penalty .7

Any person who is guilty of an offence under this Order shall on conviction beliable 
  ( a)  if such person is a body corporate, to a fine not exceeding five 
millionringgit and for a second or subsequent offence to a fine not exceedingten 
million ringgit; or 

  (b)  if such person is not a body corporate, to a fine not exceeding 
onemillion ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both 
and for a second or subsequent offence to a fine not exceeding five million ringgit or 
to imprisonment for a term not exceeding five years or both.” 
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เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการรับรองฮาลาลส่วนการตรวจสอบและการบริการด้านฮาลาลรัฐบาล
มอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการได้ 
  การควบคุมมาตรฐานฮาลาลของรัฐบาลมาเลเซียนั้นมีหลายระดับได้แก่  การให้
ค าแนะน าการเตรียมโรงงานผลิตอาหารฮาลาล การรับรองฮาลาล 
  ก่อนการรับรองฮาลาลนั้นผู้ประกอบการจะต้องเตรียมการโดยสรุปดังนี้  โรงงาน
จะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารฮาลาลมาระยะหนึ่งแล้ว มีกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐาน 
มีพนักงานที่เป็นมุสลิมจ านวนหนึ่งโดยเฉพาะนะดับหัวหน้าการผลิต หลังจากที่ผู้ประกอบการมีความ
พร้อมตามแนวทางขา้งต้นแล้วก็สามารถขอ 
  การรับรองจากองค์กรทางศาสนาอิสลาลที่เรียกว่า Jabantan kemajuan Islam 
Malaysia (JAKIM) โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆเช่นเอกสารที่เกี่ยวกับระบบการ
ท างานของโรงงานราบละเอียดวัตถุดิบหรือรายชื่อพนักงานที่เป็นมุสลิมและส่งเอกสารนั้น ให้
คณะกรรมการว่าด้านเทคนิคว่าด้วยการศึกษาเรื่องอาหารและสินค้าที่มุสลิมใช้ท าการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการว่าด้านเทคนิคว่าด้วยการศึกษาเรื่องอาหารและสินค้า จะเข้าตรวจสอบสถานประกอบ
การโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อคณะกรรมการว่าด้านเทคนิคว่าด้วยการศึกษาเรื่องอาหารและสินค้า
จะส่งมอบให้คณะกรรมการรับรองฮาลาลของฝ่ายกิจการศาสนาอิสลามเพ่ือท าการรับรอง 
  เมื่อมีการรับร้องฮาลาลแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
อาหารฮาลาลในตลาดโดยอาจเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับมอบหมายโดยมี
นักวิทยาศาสตร์เข้าร่วมด้วยโดบจะมีการเข้าตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้านอกจากนี้รัฐบาลจะมี
การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือท าการส่งเสริมงานด้านวิจัยฮาลาลและมีการแต่งจั้งคณะกรรมการเพ่ือ
ท างานในต่างประเทศอีก  

     3.1.1 มารตฐานอาหารฮาลาลของประเทศมาเลเซีย 
     ระบบมาตรฐานฮาลาลของประเทศมาเลเซียมีหลายมาตรฐานด้วยกัน เช่น 

มาตรฐานอาหาร ฮาลาล ซึ่งเรียกว่า (Malaysia Standard  MS  1500:2009) โดยเป็นการออกโดย
อาศัยอ านาจตาม The Standard of Malaysia Act 1996 โดยมีการน าเอาหลักการทางศาสนา
อิสลามมาบัญญัติเป็นมาตรฐานอาหารฮาลาล การผลิต กระบวนการตระเตรียม การจัดการ และการ
จัดเก็บ อย่างชัดเจนซึ่ง Malaysia Standard  MS  1500:2009 เป็นแนวทางในการแนะน าส าหรับ
ผู้ประกอบการที่จะขอรับรองมาตรฐานดังนี้ 

 อาหารฮาลาล หมายถึง อาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนผสม ที่ได้รับรองตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลามและต้องไม่มีส่วนผสมของสิ่งหรือสัตว์ที่ต้องห้ามหรือที่ถูกฆ่าไม่ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ต้องไม่มีการปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งสกปรก (นะยิส) ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค ปราศจากการผสมสิ่งมึนเมา และไม่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอนการตระเตรียมการผลิต 
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การผลิต อุปกรณ์จะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก (นะยิส) ต้องไม่มีส่วนผสมหรือผลิตจากสิ่งได้มา
จากมนุษย์ ในกระบวนการขนย้าย การบรรจุ การเก็บรักษาและการจ าหน่ายจะต้องแยกออกจากสิ่ง
ต้องห้าม (หะรอม) และสิ่งสกปรก (นะยิส) 

 นะยิส ตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ได้แก่ สุนัข สุกร สิ่งที่ได้จากสุนัขและสุกร 
ของเหลวที่มาจากมนุษย์ สุนัข สุกร เช่น เลือด ปัสสาวะ อุจจาระ อสุจิ น้ าเหลือง น้ าหนอง ซากสัตว์
และสัตว์ที่ตายโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยผู่ฆ่าต้องเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม
ขณะเชือดต้องเชือดที่คอ ตรงจุดที่อยู่ใต้ช่องหลอดเสียงที่โคนล าคอ นอกจากตัดเส้นเลือดด า  และเส้น
เลือดแดงใหญ่ที่คอแล้ว จะต้องตัดคอหอย และหลอดอาหาร ศีรษะจะต้องไม่ขาด และต้องเชือดโดย
ต่อเนื่องในคราวเดียว ไม่มีการยกอุปกรณ์ออกจากล าคอสัตว์ในขณะเชือด  ผู้เชือดหันหน้าไปทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วกล่าวนามของอัลลอฮ์โดยพูดว่า “บิสมิลลาฮ์” (ในนามแห่งอัลลอฮ์) ทันทีก่อน
เชือด สัตว์จะต้องตายเพราะการเชือดหรือสัตว์ที่ถูกฆ่าเพ่ือบูชาทางศาสนาอ่ืน และนอกจากนี้รวมถึง
สิ่งมีพิษและสารมึนเมา นะยิส 3 ประเภท คือ นะยิสชนิดเบา ไดแก ปสสาวะของเด็กผูชายซึ่งอายุไม
ถึง 2 ขวบ ที่ยังดื่มนมแม่ นะยิสชนิดปานกลาง ไดแก สิ่งที่ไมใช่นะยิสชนิดเบา หรือนะยิสชนิดหนัก 
ได้แก่ โลหิต น้ าหนอง น้ าเหลือง อาเจียน อุจจาระ ปสสาวะ ซากสัตวที่ไมไดเชือด ยกเวนปลา และ
ตั๊กแตน น้ านมของสัตวที่หามรับประทาน และของมึนเมา นะยิสชนิดหนัก ไดแก สุกร สุนัข และสิ่งที่
ได้จากสุกรหรือสุนัข  

 ข้อก าหนดส าหรับมาตรฐานอาหารฮาลาล ได้แก่ 
 การจัดการระบบฮาลาล ในสถานประกอบการต้องมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็น

ผู้ท าหน้าที่ในการควบคุมระบบฮาลาล และต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม และต้องมีทรัพยากรทางบุคคลที่เพียงพอในการควบคุมระบบฮาลาล 

 อาคารสถานที่ ต้องมีการก่อสร้างหรืออกแบบมาให้ปลอดภัยต่อพนักงานและ
สุขลักษณะ เหมาะสมกับการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) รวมถึง
การเคลื่อนย้ายอาหาร ต้องมีการบ ารุงรักษา สถานที่ฆ่าสัตว์ต้องสะอาดถูกหลักอนามัย มีบริเวรเก็บ
รักษาที่ถูกต้อง 

 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล ต้องสะอาดปราศจาก
การปนเปื้อนสิ่งสกปรก (นะยิส) หากมีการปนเปื้อนจะต้องมีการท าความสะอาดตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม  

 อาหารฮาลาล ต้องถูกสุขสักษณะและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยผู้ผลิต
อาหารฮาลาลจะต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพถูกต้องตาม
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หลักการผลิตอาหาร GHP GMP2 มีการควบคุมการใช้สารเคมีในการประกอบอาหาร และมีระบบ
ก าจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ  

 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล ได้แก่ สัตว์ทุกชนิดยกเว้นสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่
ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม สัตว์ที่เป็นนะยิส สัตว์ที่มีเข้ียวที่แหลมคมหรือมีงาเช่น เสือ 
ช้าง แมว ลิง นกล่าเหยื่อเช่น นกอินทรีย์ นกฮูก สัตว์ที่มีพิษเช่น งู แตน แมลงสาบ สัตว์ที่ห้ามฆ่าตาม
บทบัญญัติของศาสนอิสลามเช่น ผึ้ง นกหัวขวาน สัตว์ที่น่ารังเกียจเช่น แมลงวัน สัตว์ที่มีการเลี้ยงด้วย
นะยิส และสัตว์อ่ืนๆที่ต้องห้ามเช่น ม้า ลา ถ้าเป็นสัตว์น้ าสัตว์นั้นจะต้องตายเมื่อพ้นจากน้ าและต้องไม่
เป็นสัตว์น้ าที่มีพิษหรือผ่านการน าพิษออกแล้วและไม่ใช่สัตว์น้ าที่เลี้ยงลูกด้วยน้ านม หากเป็นพืช
จะต้องเป็นพืชที่ไม่มีพิษหรือผ่านการน าพิษออกแล้ว กรณีเห็ดหรือจุลชีพต่างๆหากเป็นพิษหรือผ่าน
การน าพิษออกแล้ว น้ าที่ใช้ต้องเป็นน้ าที่สะอาดปราศจากสารพิษรวมถึงน้ าแร่ด้วย สิ่งมีชีวิตที่ผ่านการ
ตัดต่อทางพันธุกรรม GMO จะต้องไม่ใช่สารที่ใช้ในการตัดแต่งที่มาจากสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

 กระบวนการฆ่าสัตว์ จะต้องจัดให้มีสวัสดิภาพสัตว์ก่อนฆ่าเช่น การให้น้ า ต้องเป็น
สัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าได้ ผู้เชือดจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้าใจวิธีการฆ่าตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและมีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ การฆ่าต้องมีความตั้งมั่นถึง  Allah มีการ
กล่าว “บิสมิลลาฮ์” และหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (qiblah) สัตว์นั้นจะต้องมีชีวิตใน
ขณะที่ลงมือฆ่า สัตว์จะต้องมีสุขภาพที่ดีไม่มีอาการป่วยและต้องมีการได้รับอนุญาตให้ฆ่าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแล้ว เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าจะต้องใช้เฉพาะการฆ่าสัตว์ที่ฮาลาลเท่านั้น 
มีดที่ใช้ฆ่าจะต้องมีความคมปราศการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ต้องเป็นการตัดที่คอหรือหลอดลมหรือหลอด
เลือดใหญ่เพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการยกใบมีด กระดูก เล็บ หรือฟันไม่สามารถน ามาใช้ในการฆ่า 
วิธีการท าให้สัตว์สลบก่อนฆ่า (stunning) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามไม่แนะน าให้ท า แต่หากมี
การท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดก็สามารถท าได้คือ การใช้วิธีการท าให้สัตว์สลบนั้นจะต้องไม่ถึงขั้นท าให้
สัตว์นั้นตาย แต่สัตว์นั้นเพียงแค่สลบและเมื่อสลบแล้วจะต้องมีวิธีการฆ่าตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามจึงจะถือได้ว่าสัตว์เป็นฮาลาล 

 กระบวนการผลิต การจัดการ การกระจายสินค้า และการบริการอาหารฮาลาล
จะต้องด าเนินการ การผลิตอาหารฮาลาลจะต้องไม่มีส่วนผสมสิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลามและสิ่งที่เป็นนะยิส เช่นสัตว์ที่ไม่ได้ฆ่าตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ต้องไม่มีส่วนผสมที่เป็นอัน
ตราบแก่ผู้บริโภค อุปกร์ที่ใช้ในการเตรียมการผลิต การผลิต จะต้องไม่มีการปนเปื้อนนะยิส 

                                           
 2 GMP : Good Manufacturing Practice ห รื อ  GHP: Good Hygiene Practice       

 คือสุขลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับ การบริโภค  
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กระบวนการเตรียมการผลิต การผลิต การขนย้าย การบรรจุ การเก็บรักษา การจ าหน่าย และการ
ให้บริการ จะต้องมีการแยกออกจากสิ่งที่ห้ามหรือสิ่งที่เป็นนะยิส 

 การเก็บรักษา การขนส่ง การแสดง การขายและการให้บริการอาหารฮาลาล 
อาหารฮาลทั้งหมดที่อยู่ในการเก็บรักษาในคลังสินค้า การขนส่ง การแสดง การขาย และการให้บริการ
จะต้องมีการแบ่งประเภทแยกออกจากสิ่งไม่ฮาลาลและต้องมีการติดป้ายแสดงในทุกขั้นตอนเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนสิ่งที่ไม่ฮาลาล อาจจัดเก็บในสถานที่เฉพาะ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งต้อง
เหมาะสมกับอาหารที่ใช้ในการขนส่งและต้องมีความปลอดภัย ถุกสุขลักษณะ 

 บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และการโฆษณา อาหารฮาลาลต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับชนิดของอาหาร และต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติ วัสดุที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้อง
มาจากสิ่งที่เป็นฮาลาล อุปกรณ์ต่างๆต้องไม่มีการปนเปื้อนนะยิส บรรจุภัณฑ์ต้องมีตราสัญลักษณ์ที่
แสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารฮาลาล การบรรจุอาหารฮาลาลจะต้องสะอาดและถูกสุขลักษณะ และชื่อ
ของอาหารที่บรรจุภัณฑ์จะต้องไม่มีชื่อที่เหมือนกับอาหารที่ไม่ฮาลาล ฉลากที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์
อาหารฮาลาลจะต้องแสดงถึง ชื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารฮาลาล ส่วนประกอบของอาหารฮาลาล      
ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าของอาหารฮาลาล รหัสสินค้าและวันหมดอายุ สถานที่ผลิตหรือ
ประเทศท่ีเป็นแหล่งก าเนิดสินค้า ส าหรับผลิตภัณฑ์เนื้อจะต้องแสดงวันที่ฆ่าสัตว์และวันที่ผลิตเนื้อ การ
โฆษณาสินค้าจะต้องไม่ผิดบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเช่น จะต้องไม่อนาจาร  

 3.1.2 มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศมาเลเซีย 
 ระบบมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ประเทศมาเลเซีย Halal Logistics Standard           

MS 2400:2010 ฮาลาลโลจิสติกส์ มีความหมายว่า เป็นกระบวนจัดการไหลของสินค้าฮาลาลและการ
ไหลของข้อมูล ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตามกระบวนการที่ไม่ขัดกับหลักการที่ก าหนด             
ไปยังการไหลของสินค้าที่ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค มีการไหลของข้อมูลที่ครอบคลุมใน
ห่วงโซ่อุปทาน โดยมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศมาเลเซียจะมีความสอดคล้องกับระบบการ
จัดการอย่างมีคุณค่าตามข้อก าหนดอิสลาม3 MS 2300 และสอดคล้องกับระบบการจัดการอย่างมี

                                           
 3  MS 2300 consists of certifiable requirements which prescribe the 

framework for an organisation to establish a management system based on Islamic 
values. The integrity of the organisation is important as the integrity of the Halalan-
Toyyiban Assurance Pipeline depends on them 
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คุณภาพตามข้อก าหนดอิสลาม4 MS 1900 และสอดคล้องกับ การผลิต การตระเตรียมและ           
การจัดเก็บรักษา อาหารฮาลาล5 MS 1500  และแบ่งเป็นมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่ง            
MS 2400-1:2010 มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า MS 2400-2:2010 และมาตรฐานฮา
ลาลโลจิสติกส์ส าหรับการขายปลีก MS 2400-3:2010 

  สาระส าคัญของมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศมาเลเซีย ใช้บังคับ                  
การขนส่งสินค้า การเคลื่อนย้ายสิค้า และการคลังสินค้า โดยต้องเป็นฮาลาลตลอดกระบวนการ
ปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และมี
คุณประโยชน์ (Thoyyiban) คือ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ หรือเรียกว่า
ระบบ halalan-toyyiban 

  3.1.2.1 ฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่ง MS 2400-1:2010 
            การขนส่งสินค้าฮาลาลต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม       

คือ ต้องปราศจากการปลอมปนหรือปนเปื่อนที่ต้องห้าม (หะรอม) และต้องถูกลักษณะ ปลอดภัย มี
ประโยชน์ และมีคุณภาพ โดยอยูภ่ายใต้ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการจดัการระบบการขนส่งสินค้าหรือห่วง
โซ่บริการ MS 2400-1:2010 และเป็นการใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์ที่จะน าไปใช้ในในการประกอบการ

ขนส่งที่เป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางถนน ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถไฟ แต่ไม่รวมถึง
ทางท่อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขนส่ง หรือผู้ขนส่งอ่ืน  รวมถึงกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งด้วย  

       ข้อก าหนดตามบทบัญญัตอของศาสนาอิสลาม ผู้ประกอบการขนส่งจะต้อง
ให้ความเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยต้องก าหนด
เป็นนโยบายให้การขนส่งเป็นฮาลาลตลอดกระบวนการปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม 
(หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และมีคุณประโยชน์ (Thoyyiban) คือ ถูกสุขลักษณะ 

                                           
 4 MS 1900 defines the quality management system requirements from 

the Islamic perspectives, whereby the standard can be used by organisations to 
inculcate Shariah requirements into their quality management practice with the 
emphasis on value-based management 

  5 MS 1500 provides practical guidance for the food industry in the 
preparation and handling of halal food (including nutrient supplements) and to serve 
as a basic requirement for halal food product and food trade or business in Malaysia. 
Compliance to this standard ensures that products produced are halal, clean, safe and 
hygienic 
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ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ และมีการก าหนดการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ต้องมีการให้ความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีระบบการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพ่ือให้การจัดการระบบ halalan-toyyiban มีประสิทธิภาพ ผู้มีอ านาจในองค์กร
จะต้องแต่งตั้ง ประธาน คณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาระบบ halalan-toyyiban  

 การจัดการองค์กรจะต้องมีทรัพยกรที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมีการ
อบรมบุคคลากรเพ่ือให้การจัดการและการตรวจสอบระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์จะต้องจัดให้
บุคคลากรมีการอบรมที่เพียงพอ ให้มีคณะกรรมการ halalan-toyyiban โดยมีหน้าที่ในการจัดเตรียม
เอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้เพ่ือให้การจัดการความเสียงมีประสิทธิภาพ  ประธาน 
halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างระดับปริญญาตรีในสาขา
อิสลามศึกษา และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล คณะกรรมการ halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล และการพิจารณาของประธาน 
halalan-toyyiban ว่าการจัดการระบบ halalan-toyyiban มีปนเปื้อนหรือไม่จะปรึกษากับที่ปรึกษา
ระบบ  

 ประธาน halalan-toyyiban มีหน้าที่ ให้ความเชื่อมั่นว่าระบบ halalan-
toyyiban จะมีการจัดท า การด าเนินการ และการดูแล ตามมาตรฐาน และมีการจัดการระบบให้
สอดคล้องกับ halalan-toyyiban จัดให้มีการด าเนินการแก้ไขและควบคุมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือ
คืนเงิน และแก้ไขระบบ halalan-toyyiban ให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดซ้ า รายงานความ
เหมาะสมและประสิทธิพลของการจัดการะบบ halalan-toyyiban เพ่ือการบริหารจัดการ 

 คณะกรรมการระบบ halalan-toyyiban ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ และ
ประสบการณ์เกียวกับองค์กรและมีความเข้าใจ  halalan-toyyiban มีหน้าที่ พัฒนา ดูแล และ
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของระบบ halalan-toyyiban ดูแล วินิจฉัย บันทึกปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการและการจัดการระบบ halalan-toyyiban รายงานปัญหาที่พบเกี่ยวกับการด าเนินการ
ระบบ halalan-toyyiban ต่อประธาน halalan-toyyiban เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 สิ่งส าคัญในการจัดการระบบ halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้องมี
การระบุเอกสารและตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ของ  halalan-toyyiban 
และเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ halalan-toyyiban จะต้อง
มีอยู่ในระบบการจัดการของผู้ประกอบการ และต้องมีความสัมพันธ์กับระบบการจัดการที่มีอยู่ 

 ขั้นตอนการจัดการระบบ  halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้อง
เตรียมเอกสารข้อมูล แผนการบริหารความเสียง halalan-toyyiban ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
และนโยบายของผู้ประกอบการ และวัตถประสงค์ของ halalan-toyyiban 
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 การตรวจสอบความถูกต้องเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าในทุกจุดของ 
halalan-toyyiban มีระบบการควบคุมที่ความถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพภายใต้การ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจสอบความถูกต้องได้แก่ การตรวจสอบ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อความ
สมบูรณ์ halalan-toyyiban เช่น วัสดุขาเข้า กระบวนการผลิต การบรรจุ  อุปกรณ์ เป็นต้น            
การตรวจสอบมาตราฐานที่ใช้ในการควบและการแก้ไข 

 แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ในแผนบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีการระบุสาร หรือสารตั้งต้นที่อาจมีการปนเปื่อน ในกระบวนการจัดการทั้งกระการไหลของ
สินค้าขาออกและย้อนกลับ รวมทั้งที่อาจเกิดในการขนส่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆด้วย และ
จะต้องมีการประเมินและบันทึกถึงโอกาสที่อาจเกิดสารปนเปื่อน ความรุนแรง และผลกระทบที่เกิด
การปนเปื่อน 

 การก าหนดมาตรการในการควบคุม การก าหนดมาตราการขึ้นอยู่กับความ
เสี่ยงในการปนเปื่อนของสารที่ระบุหรือเป็นสารตั้งต้น เมื่อมีความเสี่ยง halalan-toyyiban เกิดขึ้น
จะต้องมีการบันทึกสารหรือสารตั้งต้นนั้นไว้ โดยการก าหนดจุดที่สารหรือสารตั้งต้นจะเกิดการปน
เปื่อนหรือท่ีเรียกว่า halalan-toyyiban control point 

 การก าหนดขั้นตอนการตวาจสอบ ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรักษาเอกสาร มีแผนการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินมาตรการ
ควบคุมทั้งหมด การวิเคราะห์จ านวนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรการควบคุม วิเคราะห์เรื่องที่ร้องเรียน  
halalan-toyyiban เป็นต้น 

 ระบบเอกสารและการจัดการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องมีการสร้างระบบ
เอกสารและการรักษาเอกสารและระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
halalan-toyyiban และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานหรือกฎหมายอื่น 

 ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอื่นหรือลูกค้า 

 ขั้นตอนเบื่องต้นในการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban โดยในทุก
ขั้นตอนของการบริการขนส่งไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกจะต้องถูกบันทึกไว้ในเอกสาร และระบุ
ภาชนะที่ใช้ขนส่ง วิธีที่ใช้ในการขนส่ง การจัดวางและการเก็บรักษา การด าเนินการตรวจสอบก่อนที่
จะส่งและรับ การขนถ่ายและการกระจาย จะต้องมีแผนภาพของกระบวนการไหลของบริการ 

 สถานที่บริการ จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่
จัดเก็บ และต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลอดจนต้องมรการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด มีการ
แบ่งแยกพ้ืนที่ที่อาจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล 
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 ห่วงโซ่ของการดูแล จะต้องมีการบุตัวผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการ          
ผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการ และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีก 
ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับแจ้งถึงสินค้านั้นมีสถานะ halalan-toyyiban และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นั้นด้วย โดยตลอดกระบวนการต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เก่ียวข้อง 

 การเก็บรักษา ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและ
เป็นที่มั้นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหายในระหว่างการล าเลียงเพ่ือจัดเก็บ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกจะต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยตามลักษณะของสินค้า 

 การขนส่ง ผู้ประกอบการต้องมีวิธีการรวมทั้งอุปกรณ์และทรัพยากรที่
เหมาะสมในการขนส่งตลอดห่วงโซ่การขนส่ง โดยจะต้องให้ความมั้นใจว่าตลอดการขนส่งจะเป็น ไป
ตามกฏหมายและ halalan-toyyiban รวมถึงตัวแทนของผู้ประกอบการด้วย และผู้ประกอบการ
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเงือนไขท่ีใช้ขนส่งตามสภาพของสินค้าหรือข้อตกลงเช่น อุณหภูม ความชื้น 
ผู้ประกอบการต้องให้ความมั้นใจว่าสินค้าที่อยู่ในความดูแลนั้นจะถูกบรรทุก เก็บรักษา การบรรจุ    
การรักษาความปลอดภัยจะมีบุคคลผู้รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและต้องเก็บข้อมูลการบรรทุก เวลา
การส่งมอบและวิธีการที่ชัดเจนที่จะสามารถตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าได้ การบรรทุก และการ
ส่งมอบ 

 การสูญหายสียหาย ผู้ประกอบการต้องระบุการสูญหายหรือเสียหายและ
ต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งอื่นทราบและต้องบันทึกการสูญหายหรือเสียหายนั้น 

 เอกสาร ผู้ประกอบการต้องให้ความมั้นใจว่าเอกสารจะถูกด าเนินการด้วย
ความพร้อมและเหมาะสมเช่นใบตราส่ง เอกสารการบรรจุ เอกสารสั้งซื้อ เป็นต้น หากมีความแตกต่าง
เกิดข้ึนจะต้องมีการบันทึกพร้อมด าเนินการแก้ไข 

 ตัวแทนหรือผู้ ได้ รับมอบหมาย ผู้ ประกอบการจะต้องตร วจสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ halalan-toyyiban 

 การด าเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ส าหรับห่วง
โซการการบริการขนส่งและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง จะเป็นการให้ค าแนะน าแก่ผู้ใช้บริการ การให้การ
บริการจะต้องจ าแนกแยกแยะออกจากสินค้าที่ไม่ฮาลาล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้า ถ่ายโอน
สินค้าไปเก็บยังคลังสินค้า ไม่บรรทุกสินค้าบนปากระวาง มีการระบบห้องเย็นตามประเภทของสินค้า 
เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการควบคุมการการปนเปื่อนและการจัดการการปนเปื่อนและจด
บันทึกการปนเปื่อนและการจัดการโดยการแยกออกจากสิ่งที่ ไม่ฮาลาล มีมาตราการตรวจสอบและ
ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งเช่น ตู้ พาแลท เป็นต้น มีมาตราการในสภาวะฉุกเฉิน  นอกจากนี้
จะต้องมีระบบการตรวจสอบการย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การบริการขนส่ง 
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 ข้อก าหนดทั่วไปของสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก                
และบุคคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอาคาร โรงเรือน จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง เพ่ือป้องการปนเปื่อนและถูกหลักอนามัยในระหว่างการด าเนินการและต้องมีการบ ารุงรักษา
ที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จะต้องเป็นวัสดุที่ได้     
มารตฐานไม่ผลิตจากสิ่งต้องห้ามและต้องระบุเครื่องหมายไว้บนอุปกรณ์นั้นด้วย  ในส่วนของตัว
บุคคลากรก่อนเข้าท างานจะต้องมีการช าระล้างร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
ส าหรับบุคคลากร ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3.1.2.2 มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับคลังสินค้า MS 2400-2:2010 
 คลังสินและและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของ

ศาสนาอิสลามคือ ต้องปราศจากการปลอมปนหรือปนเปื่อนที่ต้องห้าม (หะรอม) และต้องถูกลักษณะ 
ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ การแยกสินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาล ตลอดกระบวนการใน
คลังสินค้าก่อนสินค้าจะถูกส่งออกโดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการระบบการคลังสินค้าและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง MS 2400-2:2010 และสอดคล้องกับระบบการจัดการอย่างมีคุณค่าตาม
ข้อก าหนดอิสลาม MS 2300 และสอดคล้องกับระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนด
อิสลาม MS 1900 และสอดคล้องกับ การผลิต การตระเตรียมและการจัดเก็บรักษา อาหารฮาลาล 
MS 1500 และเป็นการใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์ที่จะน าไปใช้ในในการประกอบการขนส่งที่เป็นการ
เฉพาะ อันได้แก่ การตรวจสอบสถานะของสินค้าฮาลาลและการติดฉลากสินค้า ผู้ที่บริการโหลดน า
สินค้าฮาลาลและไม่ฮาลาล ควรแยกไม่ให้อยู่ภาชนะเดียวกัน สินค้าฮาลาลจะมี  ชั้นจัดเก็บสินค้าใน
สถานที่และห้องเย็นที่เป็นเฉพาะของสินค้าฮาลาลเท่านั้นสินค้าฮาลาลและสินค้าไม่ฮาลาล ควรใส่
ภาชนะท่ีแตกต่างกัน ซึ่งผู้บริการควรระบุสินค้านั้นๆ เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนกัน  

 คลังสินค้าฮาลาลต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม คือ         
ต้องปราศจากการปลอมปนหรือปนเปื่อนที่ต้องห้าม (หะรอม) และต้องถูกลักษณะ ปลอดภัย มี
ประโยชน์ และมีคุณภาพ โดยอยู่ภายใต้ข้อบงัคบัเก่ียวกับการจดัการระบบการจดัการคลงัสินค้า
และกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง MS 2400-2:2010 และเป็นการใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์ที่จะน าไปใช้ในใน

การประกอบการ 
 ข้อก าหนดตามบทบัญญัตอของศาสนาอิสลาม ผู้ประกอบการคลังสินค้า

และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม โดยต้องก าหนดเป็นนโยบายให้เป็นฮาลาลตลอดกระบวนการปราศจากสิ่ง
ปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และมีคุณประโยชน์ 
(Thoyyiban) คือ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ และมีการก าหนดการบริหาร



55 

ความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ต้องมีการให้ความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีระบบ
การสื่อสารที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้การจัดการระบบ  halalan-toyyiban มี
ประสิทธิภาพ ผู้มีอ านาจในองค์กรจะต้องแต่งตั้ง ประธาน คณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาระบบ  
halalan-toyyiban 

 การจัดการองค์กรจะต้องมีทรัพยกรที่ เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมี
การอบรมบุคคลากรเพ่ือให้การจัดการและการตรวจสอบระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์จะต้องจัดให้
บุคคลากรมีการอบรมที่เพียงพอ ให้มีคณะกรรมการ halalan-toyyiban โดยมีหน้าที่ในการจัดเตรียม
เอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้เพ่ือให้การจัดการความเสียงมีประสิทธิภาพ  ประธาน 
halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างระดับปริญญาตรีในสาขา
อิสลามศึกษา และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล คณะกรรมการ halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล และการพิจารณาของประธาน 
halalan-toyyiban ว่าการจัดการระบบ halalan-toyyiban มีปนเปื้อนหรือไม่จะปรึกษากับที่ปรึกษา
ระบบ  

  ประธาน halalan-toyyiban มีหน้าที่ ให้ความเชื่อมั่นว่าระบบ halalan-
toyyiban จะมีการจัดท า การด าเนินการ และการดูแล ตามมาตรฐาน และมีการจัดการระบบให้
สอดคล้องกับ halalan-toyyiban จัดให้มีการด าเนินการแก้ไขและควบคุมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือ
คืนเงิน และแก้ไขระบบ halalan-toyyiban ให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดซ้ า รายงานความ
เหมาะสมและประสิทธิพลของการจัดการะบบ halalan-toyyiban เพ่ือการบริหารจัดการ 

  คณะกรรมการระบบ halalan-toyyiban ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกียวกับองค์กรและมีความเข้าใจ  halalan-toyyiban มีหน้าที่ พัฒนา ดูแล และ
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของระบบ halalan-toyyiban ดูแล วินิจฉัย บันทึกปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการและการจัดการระบบ halalan-toyyiban รายงานปัญหาที่พบเกี่ยวกับการด าเนินการ
ระบบ halalan-toyyiban ต่อประธาน halalan-toyyiban เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 สิ่งส าคัญในการจัดการระบบ halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้องมี
การระบุเอกสารและตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ของ  halalan-toyyiban 
และเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ halalan-toyyiban จะต้อง
มีอยู่ในระบบการจัดการของผู้ประกอบการ และต้องมีความสัมพันธ์กับระบบการจัดการที่มีอยู่ 

  ขั้นตอนการจัดการระบบ halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้อง
เตรียมเอกสารข้อมูล แผนการบริหารความเสียง halalan-toyyiban ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
และนโยบายของผู้ประกอบการ และวัตถประสงค์ของ halalan-toyyiban 
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 การตรวจสอบความถูกต้องเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าในทุกจุด
ของ halalan-toyyiban มีระบบการควบคุมที่ความถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพภายใต้การ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจสอบความถูกต้องได้แก่ การตรวจสอบ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อความ
สมบูรณ์ halalan-toyyiban เช่น วัสดุขาเข้า กระบวนการผลิต การบรรจุ  อุปกรณ์ เป็นต้น            
การตรวจสอบมาตราฐานที่ใช้ในการควบและการแก้ไข 

 แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ในแผนบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีการระบุสาร หรือสารตั้งต้นที่อาจมีการปนเปื่อน ในกระบวนการจัดการทั้งกระการไหลของ
สินค้าขาออกและย้อนกลับ รวมทั้งที่อาจเกิดในการขนส่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆด้วย และ
จะต้องมีการประเมินและบันทึกถึงโอกาสที่อาจเกิดสารปนเปื่อน ความรุนแรง และผลกระทบที่เกิด
การปนเปื่อน 

 การก าหนดมาตรการในการควบคุม การก าหนดมาตราการขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงในการปนเปื่อนของสารที่ระบุหรือเป็นสารตั้งต้น เมื่อมีความเสี่ยง  halalan-toyyiban 
เกิดขึ้นจะต้องมีการบันทึกสารหรือสารตั้งต้นนั้นไว้ โดยการก าหนดจุดที่สารหรือสารตั้งต้นจะเกิดการ
ปนเปื่อนหรือที่เรียกว่า halalan-toyyiban control point 

 การก าหนดขั้นตอนการตวาจสอบ ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรักษาเอกสาร มีแผนการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินมาตรการ
ควบคุมทั้งหมด การวิเคราะห์จ านวนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรการควบคุม วิเคราะห์เรื่องที่ร้องเรียน  
halalan-toyyiban เป็นต้น 

 ระบบเอกสารและการจัดการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องมีการสร้างระบบ
เอกสารและการรักษาเอกสารและระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
halalan-toyyiban และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานหรือกฎหมายอื่น 

 ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือลูกค้า 

 ขั้นตอนเบื่องต้นในการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ทั้งวัสดุขา
เข้าและขาออกไม่ว่าในกระบวนการเตรียมการผลิต การผลิต การขนส่ง จะถูกบันทึกไว้ในเอกสาร เพ่ือ
ความจ าเป็นในการวิเคราะห์ความเหมาะในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางชีวภาพ 
ทางเคมีหรือทางกายภาพ ส่วนผสมสารปรุงแต่ง ที่มาของวัสดุ วิธีการด าเนินการ การบรรจุและติด
ป้ายฉลาก วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษา วิธีการตระเตรียมก่อนการใช้งาน  และต้องมีแผนภาพ
ของการไหลเวียนวัสดุ 
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  สถานที่บริการ จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่
จัดเก็บ และต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลอดจนต้องมรการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด มีการ
แบ่งแยกพ้ืนที่ที่อาจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล 

  ห่วงโซ่ของการดูแล จะต้องมีการบุตัวผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการ          
ผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการ และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีก 
ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับแจ้งถึงสินค้านั้นมีสถานะ halalan-toyyiban และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นั้นด้วย โดยตลอดกระบวนการต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เก่ียวข้อง 

  สภาพของคลังสินค้า เป็นไปตามข้อตกลงและตามความเหมาะสมของ
สินค้าเช่น อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น โดยผู้ประกอบการคลังสินค้าต้องให้ความมั่นใจว่าจะมีการ
จัดการคลังสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก halalan-toyyiban และต้อง
มีการจดบันทึกข้อมูลตลอดการจัดการ และต้องจัดให้มีสิ่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆเพ่ือให้เป็นที่มั้นใจได้
ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหายในระหว่างการล าเลียงเพ่ือจัดเก็บหรือบรรจุ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกจะต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยตามลักษณะของสินค้า ผู้ประกอบการต้องให้ความ
มั่นใจว่าสินค้าที่อยู่ในความดูแลนั้นจะถูกบรรทุก เก็บรักษา การบรรจุ การรักษาความปลอดภัยจะมี
บุคคลผู้รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและต้องเก็บข้อมูลการบรรทุก เวลาการส่งมอบและวิธีการที่
ชัดเจนที่จะสามารถตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าได้ การบรรทุก และการส่งมอบ 

  การสูญหายสียหาย ผู้ประกอบการต้องระบุการสูญหายหรือเสียหายและ
ต้องแจ้งให้ผู้ขนส่งอื่นทราบและต้องบันทึกการสูญหายหรือเสียหายนั้น 

  เอกสาร ผู้ประกอบการต้องให้ความม้ันใจว่าเอกสารจะถูกด าเนินการด้วย
ความพร้อมและเหมาะสมเช่นใบตราส่ง เอกสารการบรรจุ เอกสารสั้งซื้อ เป็นต้น หากมีความแตกต่าง
เกิดข้ึนจะต้องมีการบันทึกพร้อมด าเนินการแก้ไข 

  ตั วแทนหรือผู้ ได้ รั บมอบช่วง  ผู้ ประกอบการจะต้องตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ halalan-toyyiban 

  การด าเนินการตามแผนการการจัดการคลังสินค้า จะเป็นกิจกรรมต่างๆ
ของคลังสินค้าและกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องเช่น การให้ค าแนะน าลูกค้า การบ่งชี้ตัวสินค้าและการแยกแยะ
สินค้า การรับผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือหารขนส่ง การตรวจสภาพสินค้า การถ่ายโอนสินค้าไปเก็บยัง
คลังสินค้า การจัดวางสินค้า เป็นต้น การด าเนินทั้งหมดไม่ว่ากิจกรรมในคลังสินค้า การบรรจุ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องจะต้องถูกบันทึกไว้เป็นข้อมูล ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการควบคุมการการปน
เปื่อนและการจัดการการปนเปื่อนและจดบันทึกการปนเปื่อนและการจัดการโดยการแยกออกจากสิ่งที่
ไม่ฮาลาล มีมาตราการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งเช่น ตู้ พาแลท เป็นต้น            
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มีมาตราการในสภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้จะต้องมีระบบการตรวจสอบการย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การ
บริการขนส่ง และมีมาตราการเรียกคืน 

  ข้อก าหนดทั่วไปของสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก                
และบุคคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอาคาร โรงเรือน จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะได้รับอนุญาตให้
ก่อสร้าง เพ่ือป้องการปนเปื่อนและถูกหลักอนามัยในระหว่างการด าเนินการและต้องมีการบ ารุงรักษา
ที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จะต้องเป็นวัสดุที่ได้    
มารตฐานไม่ผลิตจากสิ่งต้องห้ามและต้องระบุเครื่องหมายไว้บนอุปกรณ์นั้นด้วย ในส่วนของตัว
บุคคลากรก่อนเข้าท างานจะต้องมีการช าระล้างร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
ส าหรับบุคคลากร ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 3.1.2.3 มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับการค้าปลีก MS 2400-3:2010 
  การจัดการค้าปลีกฮาลาล ต้องปฎิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

คือการจัดวางสินค้าแยกจากสิ่งต้องห้ามปราศจากการปลอมปนหรือปนเปื่อนที่ต้องห้าม (หะรอม) 
และต้องถูกลักษณะ ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ โดยอยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการ
ระบบการการค้าปลีกฮาลาล MS 2400-3:2010 และสอดคล้องกับระบบการจัดการอย่างมีคุณค่าตาม
ข้อก าหนดอิสลาม MS 2300 และสอดคล้องกับระบบการจัดการอย่างมีคุณภาพตามข้อก าหนด
อิสลาม MS 1900 และสอดคล้องกับ การผลิต การตระเตรียมและการจัดเก็บรักษา อาหารฮาลาล 
MS 1500 และเป็นการใช้บังคับกับผู้ที่ประสงค์ที่จะน าไปใช้ในในการประกอบการขนส่งที่เป็นการ
เฉพาะ 

  มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ส าหรับการค้าปลีกเป็นความประสงค์ของ
ผู้ประกอบการเองจะต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ ต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่
เป็น halalan-toyyiban สามารถน าไปใช้ได้กับผู้ผลิต ผู้รวบรวมและกระจายสินค้า คลังสินค้าและ
ร้านค้าปลีก 

  ข้อก าหนดตามบทบัญญัตอของศาสนาอิสลาม ผู้ประกอบการค้าปลีก
จะต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยต้อง
ก าหนดเป็นนโยบายให้เป็นฮาลาลตลอดกระบวนการปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม 
(หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และมีคุณประโยชน์ (Thoyyiban) คือ ถูกสุขลักษณะ 
ปลอดภัย มีประโยชน์ และมีคุณภาพ และมีการก าหนดการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ มีความ
ต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ต้องมีการให้ความเชื่อมั่นว่าองค์กรมีระบบการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรเพ่ือให้การจัดการระบบ halalan-toyyiban มีประสิทธิภาพ ผู้มีอ านาจในองค์กร
จะต้องแต่งตั้ง ประธาน คณะกรรมการ หรือที่ปรึกษาระบบ halalan-toyyiban 
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  การจัดการองค์กรจะต้องมีทรัพยกรที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งมี
การอบรมบุคคลากรเพ่ือให้การจัดการและการตรวจสอบระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยองค์จะต้องจัดให้
บุคคลากรมีการอบรมที่เพียงพอ ให้มีคณะกรรมการ halalan-toyyiban โดยมีหน้าที่ในการจัดเตรียม
เอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้เพ่ือให้การจัดการความเสียงมีประสิทธิภาพ  ประธาน  
halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างระดับปริญญาตรีในสาขา
อิสลามศึกษา และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล คณะกรรมการ halalan-toyyiban จะต้องเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ด้านฮาลาล และการพิจารณาของประธาน 
halalan-toyyiban ว่าการจัดการระบบ halalan-toyyiban มีปนเปื้อนหรือไม่จะปรึกษากับที่ปรึกษา
ระบบ  

  ประธาน halalan-toyyiban มีหน้าที่ ให้ความเชื่อมั่นว่าระบบ halalan-
toyyiban จะมีการจัดท า การด าเนินการ และการดูแล ตามมาตรฐาน และมีการจัดการระบบให้
สอดคล้องกับ halalan-toyyiban จัดให้มีการด าเนินการแก้ไขและควบคุมการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือ
คืนเงิน และแก้ไขระบบ halalan-toyyiban ให้ถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดซ้ า รายงานความ
เหมาะสมและประสิทธิพลของการจัดการะบบ halalan-toyyiban เพ่ือการบริหารจัดการ 

  คณะกรรมการระบบ halalan-toyyiban ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์เกียวกับองค์กรและมีความเข้าใจ  halalan-toyyiban มีหน้าที่ พัฒนา ดูแล และ
ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงของระบบ halalan-toyyiban ดูแล วินิจฉัย บันทึกปัญหาเกี่ยวกับ
กระบวนการและการจัดการระบบ halalan-toyyiban รายงานปัญหาที่พบเกี่ยวกับการด าเนินการ
ระบบ halalan-toyyiban ต่อประธาน halalan-toyyiban เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  สิ่งส าคัญในการจัดการระบบ halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้องมี
การระบุเอกสารและตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ของ  halalan-toyyiban 
และเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ halalan-toyyiban จะต้อง
มีอยู่ในระบบการจัดการของผู้ประกอบการ และต้องมีความสัมพันธ์กับระบบการจัดการที่มีอยู่ 

  ขั้นตอนการจัดการระบบ halalan-toyyiban ผู้ประกอบการจะต้อง
เตรียมเอกสารข้อมูล แผนการบริหารความเสียง halalan-toyyiban ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
และนโยบายของผู้ประกอบการ และวัตถประสงค์ของ halalan-toyyiban 

  การตรวจสอบความถูกต้องเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าในทุกจุด
ของ halalan-toyyiban มีระบบการควบคุมที่ความถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพภายใต้การ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจสอบความถูกต้องได้แก่ การตรวจสอบ
แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban การตรวจการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อความ
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สมบูรณ์ halalan-toyyiban เช่น วัสดุขาเข้า กระบวนการผลิต การบรรจุ  อุปกรณ์ เป็นต้น            
การตรวจสอบมาตราฐานที่ใช้ในการควบและการแก้ไข 

  แผนการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ในแผนบริหารความเสี่ยง
จะต้องมีการระบุสาร หรือสารตั้งต้นที่อาจมีการปนเปื่อน ในกระบวนการจัดการทั้งกระการไหลของ
สินค้าขาออกและย้อนกลับ รวมทั้งที่อาจเกิดในการขนส่งหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆด้วย และ
จะต้องมีการประเมินและบันทึกถึงโอกาสที่อาจเกิดสารปนเปื่อน ความรุนแรง และผลกระทบที่เกิด
การปนเปื่อน 

  การก าหนดมาตรการในการควบคุม การก าหนดมาตราการขึ้นอยู่กับ
ความเสี่ยงในการปนเปื่อนของสารที่ระบุหรือเป็นสารตั้งต้น เมื่อมีความเสี่ยง  halalan-toyyiban 
เกิดขึ้นจะต้องมีการบันทึกสารหรือสารตั้งต้นนั้นไว้ โดยการก าหนดจุดที่สารหรือสารตั้งต้นจะเกิดการ
ปนเปื่อนหรือที่เรียกว่า halalan-toyyiban control point 

  การก าหนดขั้นตอนการตวาจสอบ ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอน วิธีการ
ตรวจสอบ และการรักษาเอกสาร มีแผนการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง การประเมินมาตรการ
ควบคุมทั้งหมด การวิเคราะห์จ านวนสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรการควบคุม วิเคราะห์เรื่องที่ร้องเรียน  
halalan-toyyiban เป็นต้น 

  ระบบเอกสารและการจัดการบันทึกข้อมูล โดยจะต้องมีการสร้างระบบ
เอกสารและการรักษาเอกสารและระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
halalan-toyyiban และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานหรือกฎหมายอื่น 

  ระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ผู้ประกอบการจะต้องให้ข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือลูกค้า 

  ขั้นตอนเบื่องต้นในการบริหารความเสี่ยง halalan-toyyiban ทั้งวัสดุขา
เข้าและขาออกไม่ว่าในกระบวนการเตรียมการผลิต การผลิต การขนส่ง จะถูกบันทึกไว้ในเอกสาร เพ่ือ
ความจ าเป็นในการวิเคราะห์ความเหมาะในการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางชีวภาพ 
ทางเคมีหรือทางกายภาพ ส่วนผสมสารปรุงแต่ง การแล่เนื้อ การอบ การประกอบอาหาร ที่มาของ
วัสดุ วิธีการด าเนินการ การบรรจุและติดป้ายฉลาก การน าเสนอขายสินค้า รถเข็นและภาชนะบรรจุ
ของลูกค้า จุดช าระเงิน และกิจกรรมอ่ืน วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษา วิธีการตระเตรียมก่อน
การใช้งาน  และต้องมีแผนภาพของการไหลเวียนสินค้า 

  สถานที่บริการ จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่
จัดเก็บ และต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลอดจนต้องมรการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด มีการ
แบ่งแยกพ้ืนที่ที่อาจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล 
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  ห่วงโซ่ของการดูแล จะต้องมีการบุตัวผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ใช้บริการ          
ผู้ขนส่งหรือผู้ให้บริการ และผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการคลังสินค้า ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่ายและผู้ค้าปลีก 
ผู้ได้รับมอบหมายจะต้องได้รับแจ้งถึงสินค้านั้นมีสถานะ halalan-toyyiban และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์นั้นด้วย โดยตลอดกระบวนการต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เก่ียวข้อง 

  ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องให้ความมั่นใจว่าจะมีการจัดการคลังสินค้าและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก halalan-toyyiban และต้องมีการจดบันทึกข้อมูล
ตลอดการจัดการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีกตามความเหมาะสมของสินค้าเช่น อุณหภูมิ 
ความชื้น เป็นต้น และต้องจัดให้มีสิ่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆเพ่ือให้เป็นที่มั้นใจได้ว่าสินค้าจะไม่
เสื่อมสภาพหรือเสียหายในระหว่างการล าเลียงเพ่ือจัดเก็บหรือบรรจุ และสิ่งอ านวยความสะดวก
จะต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยตามลักษณะของสินค้า ผู้ประกอบการต้องให้ความมั่นใจว่า
สินค้าที่อยู่ในความดูแลนั้นจะถูกบรรทุก เก็บรักษา การบรรจุ การรักษาความปลอดภัยจะมีบุคคล
ผู้รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพและต้องเก็บข้อมูลการบรรทุก เวลาการส่งมอบและวิธีการที่ชัดเจนที่จะ
สามารถตรวจสอบการย้อนกลับของสินค้าได้  

  การสูญหายสียหาย ผู้ประกอบการต้องระบุการสูญหายหรือเสียหายและ
ต้องบันทึกการสูญหายหรือเสียหายนั้น 

  เอกสาร ผู้ประกอบการต้องให้ความม้ันใจว่าเอกสารจะถูกด าเนินการด้วย
ความพร้อมและเหมาะสมเช่นใบตราส่ง เอกสารการบรรจุ เอกสารสั้งซื้อ เป็นต้น หากมีความแตกต่าง
เกิดข้ึนจะต้องมีการบันทึกพร้อมด าเนินการแก้ไข 

  ตั วแทนหรือผู้ ได้ รั บมอบช่วง  ผู้ ประกอบการจะต้องตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของตัวแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือปฏิบัติให้สอดคล้องกับ halalan-toyyiban 

  การด าเนินการแผนการจัดการ halalan-toyyiban ได้แก่ การควบคุม
การจ าหน่าย การจัดการแบ่งแยกสินค้าที่เป็นฮาลาลและไม่ฮาลาลออกจากกันพร้อมทั้งติดป้ายก ากับ  
การตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าขาเข้า การขนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บ การจัดเรียงและ
การบรรจุเพ่ือขายปลีก การจัดการห้องเย็นเพ่ือเก็บสินค้า การเพ่ิมเติมสินค้าบริเวณจุดจ าหน่าย การ
ดูแลขนสินค้าเช่นรถเข็น ตะกล้า และการตรวจสอบ ณ จุดช าระเงิน และต้องบันทึกไว้เป็นข้อมูล 
ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการควบคุมการการปนเปื่อนและการจัดการการปนเปื่อนและจดบันทึกการ
ปนเปื่อนและการจัดการโดยการแยกออกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาล  มีมาตราการตรวจสอบและควบคุม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งเช่น ตู้ พาแลท เป็นต้น มีมาตราการในสภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้จะต้องมี
ระบบการตรวจสอบการย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การบริการขนส่ง และมีมาตราการเรียกคืน 

  ข้อก าหนดทั่วไปของสถานที่โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก                
และบุคคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอาคาร โรงเรือน จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะได้รับอนุญาตให้
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ก่อสร้าง เพ่ือป้องการปนเปื่อนและถูกหลักอนามัยในระหว่างการด าเนินการและต้องมีการบ ารุงรักษา
ที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จะต้องเป็นวัสดุที่ไ ด้    
มารตฐานไม่ผลิตจากสิ่งต้องห้ามและต้องระบุเครื่องหมายไว้บนอุปกรณ์นั้นด้วย ในส่วนของตัว
บุคคลากรก่อนเข้าท างานจะต้องมีการช าระล้างร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
ส าหรับบุคคลากร ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้สารเคมีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
3.2 ฮาลาลโลจิสติกส์ในประเทศสิงคโปร์ 
 
  ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศกึ่งอิสลามเช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ประเทศสิงคโปร์
มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับฮาลาลที่เรียกว่า พระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลาม           
พ.ศ. 2509 (The Administration of Muslim Law Act 1978) เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรทาง
ศาสนาที่มีชื่อว่า Majil Ugama Ialam Singapura หรือ MUIS ท าหน้าที่ในการก าหมดมาตรฐาน    
ฮาลาลการรับรองฮาลาลและตรวจสอบฮาลาล และมีอ านาจในการด าเนินคดีทั้งทางแพ่ง และอาญา
แก่ผู้กระท าผิดฮาลาล แต่ทั้งนี้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์จะมีการลงโทษแต่เฉพาะนิติบุคคลเท่านั้น 
นอกจากนี้กฎหมายด้านฮาลาลของสิงคโปร์ ยังบัญญัตินิยามของการกระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาล
ทั้งในเรื่องของสินค้าและการบริการที่เกี่ยวเนื่องด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าฮาลาลโลจิสติกส์ที่ถือว่าเป็น
การบริการ จึงสามารถขอการรับรองมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ได้ และหากมีการกระท าความผิด
เกี่ยวกับฮาลาลโลจิสติกส์ ผู้บริโภคก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย และด าเนินคดีทางอาญาได้6   

                                           
  6 88E.—(1) The Majlis may, in its discretion, compound any offence 

under this Part or the rules made thereunder which is prescribed as a compoundable 
offence by collecting from a person reasonably suspected of having committed the 
offence a sum not exceeding — 

  (a) one half of the amount of the maximum fine that is prescribed for 
the offence; or 

  (b) $2,000,whichever is the lower. [29/2008] 
  (2) On payment of such sum of money, no further proceedings shall be 

taken against that person in respect of the offence. [29/2008] 
  (3) The Majlis may, with the approval of the Minister, make rules to 

prescribe the offences which may be compounded. [29/2008] 
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  มาตรฐานฮาลาลของประเทศสิงคโปร์  The Singapore Muis Halal Standards 
(SMHS) โดยมาตรฐานฮาลาลของประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วยสองส่วนคือ หลั กเกณฑ์ตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม และหลักทางเทคนิคหรือกระบวนการ 7  โดยสิ่งที่เป็นฮาลาลของ
ประเทศสิงคโปร์ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่มีส่วนประกอบของสิ่งที่ไม่เป็นฮาลาล หรือสัตว์ที่ไม่ได้เป็นการ
ฆ่าให้ตายตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม หรือปนเปื้อนนะยีส หรือในขั้นตอนการตระเตรียมและ
กระบวนการผลิตต้องไม่มีการปนเปื้อนนะยีสเช่นกัน รวมถึงกระบวนการในบรรจุ กระบวนการ
เตรียมการเพ่ือขนส่ง การขนส่ง การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิส
ลาล 

 3.2.1 มารตฐานอาหารฮาลาลของประเทศสิงคโปร์ 
 MUIS-HC-S001 General Guidelines for the Handling and Processing 

of Halal Food เป็นข้อแนะน าส าหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการตอบสนองความต้องต่อผู้บริโภค
ฮาลาล การจัดการอาหารฮาลาล ได้แก่ การท า การผลิต การเก็บรวบรวม การสกัด การประมวลผล 
การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งมอบ การเตรียมความพร้อมการรักษา การรักษา  การบรรจุ                
การท าอาหาร การละลาย การให้บริการและการแสดงของอาหาร กระบวนการ คือ วิธีการหรือ
ขั้นตอนที่แปลงวัตถุดิบมาเป็นอาหารให้มนุษย์ 
 อาหารฮาลาล หมายถึง อาหาร เครื่องดื่ม หรือส่วนผสมที่ถูกน าไปใช้ผลิต การ
ตระเตรียมและการรักษาอาหาร แต่ไม่รวมถึง ยา ยาสูบ และสารเสพติดที่ได้รับรองตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและต้องไม่มีส่วนผสมของสิ่งหรือสัตว์ที่ต้องห้ามหรือที่ถูกฆ่าไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม ต้องไม่มีการปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งสกปรก (นะยิส) ปลอดภัยต่อผู้ บริโภค 
ปราศจากการผสมสิ่งมึนเมา และไม่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ขั้นตอนการตระเตรียมการผลิต การผลิต 
อุปกรณ์จะต้องสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก (นะยิส) ต้องไม่มีส่วนผสมหรือผลิตจากสิ่งได้มาจากมนุษย์ 
ในกระบวนการขนย้าย การบรรจุ การเก็บรักษาและการจ าหน่ายจะต้องแยกออกจากสิ่งต้องห้าม (หะ
รอม) และสิ่งสกปรก (นะยิส) 
 การเก็บรักษาอาหารฮาลาลควรจะเก็บไว้ในสถานที่ที่มีการแยกจากอาหารที่ไม่
ฮาลาลและสิ่งสกปรก (นะยิส)  

                                           
  (4) All sums collected under this section shall be paid to the Majlis. 

[29/2008] 
  7 General Guidelines for the Handling & Processing of Halal Food (MUIS-

HC-S001) General Guidelines for the Development & Implementation of a Halal Quality 
Management System (MUIS-HC-S002) 
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 การแสดงอาหารฮาลาลควรจะแสดงและใช้อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่มปราศจากการปนเปื้อนสิ่งที่ไม่ฮาลาลกับสิ่งสกปรก (นะยิส) 
 การบริการอาหารฮาลาลต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารฮาลาล
เพ่ือที่จะป้องกันไม่ให้ถูกผสมหรือปนเปื้อนกับอาหารที่ไม่ฮาลาลและสิ่งสกปรก (นะยิส) 
 สถานที่ทุกสถานที่มีส่วนร่วมในการจัดการและการประมวลผลของอาหาร      
ฮาลาลจะต้องมีการแยกหรือไม่ใช้สถานที่ร่วมกับสิ่งที่ไม่ฮาลาลและสิ่งสกปรก (นะยิส)  
 สุขอนามัยอาหารทุกชนิดจะต้องเตรียม แปรรูป บรรจุ ขนส่ง และเก็บไว้ใน
ลักษณะที่ถูกต้องตามสุขอนามัยและมาตรฐาน Codex หรือมาตรฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 3.2.2 มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศสิงคโปร์ 

 ฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศสิงคโปร์ แม้ว่าประเทศสิงคโปร์จะยังไม่มีมาตร        
ฐานฮาลาลโลจิสติกส์เป็นการเฉพาะ แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลาม พ .ศ. 
2509 (The Administration of Muslim Law Act 1978)8 บัญญัติให้ นอกจากผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่
เป็นอาหาร อันได้แก่ การบริการใดๆ ที่ปฏิบัติถูกต้องตามบทบัญัติของศาสนาอิสลามสามารถที่จะขอ
รับรองฮาลาลได้9 ซึ่งโลจิสติกส์ถือว่าเป็นการบริการ ดังนั้นหากโลจิสติกส์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
มาตรฐานฮาลถูกต้องครบถ้วนทั้งสองขั้นตอนอันได้แก่ กระบวนการจัดการที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ของศาสนาอิสลาม และเทคนิคที่ก าหนด โลจิสติกส์นั้นก็สามารถขอรับรองเครื่องหมายฮาลาลเป็น        
ฮาลาลโลจิสตกส์ได้ 
  ข้อแนะน าส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ เป็นฮาลาล Majlis Ugama Islam Singapura 
Halal Certification Terms & Conditions Product Scheme ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เป็นที่ส่งสัย
ว่าจะไม่ฮาลาลจะไม่ถูกน ามาเก็บไว้ ใช้ จ าหน่าย หรือน าเข้ามายังสถานที่ที่จะขอรับรองฮาลาล 

                                           
  8 “halal”, in relation to any product, service or activity, means the 

requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, 
marketing, display or carrying out, as the case may be, of that product, service or 
activity 

  9 Halal certificates 
  88 A.—(1) The Majlis may issue halal certificates in relation to any 

product, service or activity and regulate the holders of such certificates to ensure that 
the requirements of the Muslim law are complied with in the production, processing, 
marketing or display of that product, the provision of that service or the carrying out 
of that activity 
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วัตถุดิบที่น ามาใช้ทั้งจะต้องเป็นฮาลาลและมีเอกสารยืนยัน และต้องมีเครื่องหมายการรับรองจาก 
Muis หรือ Muis ให้การยอมรับ มีแหล่งที่มา และผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการแล้ว ในทุก
สายการผลิต ถ้วยชาม เครื่องใช้ในครัว และอุปกรณ์ สถานที่ปรุงอาหาร ตู้แช่แข็ง ห้องเย็น ฯลฯ 
จะต้องได้รับการช าระล้างโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Muis ถ้าได้ถูกน ามาใช้ก่อนหน้านี้ส าหรับการ
เตรียมการของเนื้อหมูและรายการที่เกี่ยวข้อง และใขขั้นตอนการขนส่งจะต้องแยกอาหารฮาลาลหรือ
วัตถุดิบออกจากสิ่งที่ไม่เป็นฮาลาลส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งควรหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน และต้อง
ไม่อนุญาตให้ผู้ประการอื่นใช้สถานที่เว้นแต่เป็นผู้ได้รับรองฮาลาลจาก Muis  
  ข้อก าหนดในการรับรอง ผู้ประกอบการจะต้องผ่านระบบการจัดการคุณภาพ
HalMQ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการต้องมีทีมงานด้านฮาลาล 
2. ก าหนดลักษณะของสินค้าหรือประเภทของธุรกิจ 
3. มีการสร้างแผนและระบบการไหลของสินค้า 
4. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรการในการควบคุม 
5. มีระบบการตรวจสอบในทุกขั้นตอน 
6. มีระบบการแก้ไขในทุกข้ันตอน 
7. มีระบบการบันทึกและรักษาข้อมูล 
8. มีการตรวจสอบความถูกต้องของฮาลาล 
9. มีระบบการไหลย้อนกลับของฮาลาล 

 ข้อก าหนดด้านบุคคากร ผู้ประกอบการต้องสร้างทีมงานฮาลาลโดยมีผู้น าอย่าง
น้อยหนึ่งคนที่เป็นมุสลิมและเป็นผู้ที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม และผู้น าทีมจะต้องผ่านการฝึกอบรม
จาก Muis ในส่วนของพนักงานจะต้องมีพนักงานที่เป็นมุสลิมอย่างน้อย 2 คน 

   ข้อแนะน าส าหรับสถานที่จัดเก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฮาลาล Muis Halal 
Certification Terms & Conditions Storage Facility Scheme สถานที่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสถานที่เก็บที่เคลื่อนที่ เช่น คลังสินค้า ห้องเย็น และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่
เป็นที่ส่งสัยว่าจะไม่ฮาลาลจะไม่ถูกน ามาเก็บไว้ ใช้ จ าหน่าย หรือน าเข้ามายังสถานที่ที่จะขอรับรอง 
ฮาลาล ยานพาหนะที่ใช้จะต้องมรการแยกออกจากสิ่งที่ไม่ฮาลาล อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
สินค้าจะมีการแบ่งแยกหากมีการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นฮาลาลจะต้องมีการช าระล้างตามหลักศาสนา
อิสลาม กล่องหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เก็บจะต้องมีการระบุเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

1 ค าอธิบายผลิตภัณฑ์ 
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2 ประเทศแหล่งก าเนิด 
3 ชื่อเครื่องหมายสินค้า 
4 ชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิตหรือโรงฆ่าสัตว์ 
5 จ านวนสาขาของผู้ผลิตหรือโรงฆ่าสัตว์ 
6 วันที่ผลิตหรือวันที่ฆ่าสัตว์ 
7 ชื่อ ที่อยู่ผู้บรรจุผลิตภัณฑ์ 
8 หมายเลขชุด 
9 น้ าหนักของสินค้าในแต่ละบรรจุภัณฑ์ 
10 จ านวนบรรจุในแต่ละกล่อง 
11 เครื่องหมายรับรองและประเทศผู้รับรองฮาลาล 
12 วันหมดอายุ 

  ข้อก าหนดในการรับรอง ผู้ประกอบการจะต้องผ่านระบบการจัดการคุณภาพ
HalMQ ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการต้องมีทีมงานด้านฮาลาล 
2. ก าหนดลักษณะของสินค้าหรือประเภทของธุรกิจ 
3. มีการสร้างแผนและระบบการไหลของสินค้า 
4. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรการในการควบคุม 
5. มีระบบการตรวจสอบในทุกขั้นตอน 
6. มีระบบการแก้ไขในทุกข้ันตอน 
7. มีระบบการบันทึกและรักษาข้อมูล 
8. มีการตรวจสอบความถูกต้องของฮาลาล 
9 มีระบบการไหลย้อนกลับของฮาลาล 

 ข้อก าหนดด้านบุคคลากร ผู้ประกอบการต้องสร้างทีมงานฮาลาลโดยมีผู้น าอย่าง
น้อยหนึ่งคนที่เป็นมุสลิมและเป็นผู้ที่มีความรู้ทางศาสนาอิสลาม และผู้น าทีมจะต้องผ่านการฝึกอบรม
จาก Muis ในส่วนของพนักงานจะต้องมีพนักงานที่เป็นมุสลิมอย่างน้อย 2 คน 
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3.3 ฮาลาลโลจิสติกส์ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
  ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจ านวนประชากรผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมาก
ที่สุดในโลก10โดยประมาณ 225 ล้านคนและมากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยกฏหมายเกี่ยวกับฮาลาล
เป็นไปตามหลักกฏหมายอิสลามตามค าภีร์อัลกุรอ่าน ISLAMIC LAW ในส่วนการรับรองฮาลาลกระ
ทรวงศาสนาได้แต่งตั้งให้ The Indonesian Ulemas Council (MUI) เป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรอง
ฮาลาล และเป็นผู้ตรวจสอบฮาลาล ทั้งที่ผลิตและน าเข้ามาเพ่ือจ าหน่ายในประเทศ โดยมีการ
ตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการผลิต ห้องแล็บห้องทดสอบ การบรรจุหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา 
ระบบการขนส่ง การจัดจ าหน่าย การตลาด ตลอดจนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ โดย MUI จะแต่งตั้ง
สถาบันอาหาร ยา และเครื่องส าอาง (Institute for Food Drugs and Cosmetics (LP.POM-MUI) 
เป็นผู้ก าหนดนโยบาย กฏระเบียบ ข้อแนะน า และแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะขอรับรอง
ฮาลาลได้จะต้องผ่านมาตรฐานที่ LP.POM-MUI ก าหนดไว้ก่อนจึงจะสามารถขอรับรองจาก MUI ได้
ส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะลงทะเบียนเพ่ือ LPPOM MUI การรับรองได้แก่ กระบวนการต่างๆ
ในอุตสาหกรรม โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร บริการจัดเลี้ยงและจัดจ าหน่าย ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
จัดการระบบดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้นโยบายด้านฮาลาล 
2. ผู้บริหารระดับสูงจะต้องแต่งตั้งทีมผู้บริหารฮาลา รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน

กิจกรรมที่ส าคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบ และอ านาจหน้าที่ของคณะ
ผู้บริหารฮาลาจะต้องมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจน 

3. ผู้ประกอบการจะต้องมีการฝึกอบรม และควรจะด าเนินการในระยะเวลาอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งหรือมากกว่าตามความจ าเป็น  

4. วัสดุไม่ควรจะมาจากหมูหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เแอลกอฮอล์ หรือสิ่งที่ถูก
แยกออกจากร่างกาย เลือด ซากศพและชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์ 

5. ชื่อยี่ห้อหรือชื่อของผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ใช้ชื่อซึ่งเลียนแบบสิ่งที่เป็นหะรอหรือ
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับกฎหมายอิสลาม ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารค้าปลีก
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มียี่ห้อเดียวกันมีการกระจายในอินโดนีเซียผลิตภัณฑ์ท้ังหมด
จะต้องลงทะเบียนส าหรับการรับรองฮาลาล 

                                           
 10 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาชย์ , “คู่มือการค้าการลงทุนสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย,” (กรุงเทพมหานคร : ส านักข่าวพาณิชย์ กรมส่งสริมการส่งออก, 2555), น.7 
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6. ในสายการผลิตอุปกรณ์จะต้องไม่ถูกน ามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหมู
หรืออนุพันธ์ 

7. ผู้ประกอบการจะต้องมีการเขียนขั้นตอนเกี่ยวกับการด าเนินงานของกิจกรรมที่
ส าคัญ เช่น การเลือกใช้วัสดุใหม่ การจัดซื้อวัสดุ การตรวจสอบวัสดุที่เข้ามาผลิต 

8. ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอนการเขียนเพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองจะมาจากวัสดุที่ได้รับการอนุมัติและมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนอง
การผลิตฮาลาล 

9. ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอนการเขียนในการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
ปฏิบัติตามเกณฑ์ฮาลาล 

10. ผู้ประกอบการจะต้องมีขั้นตอนที่เขียนขึ้นส าหรับการตรวจสอบภายในของ
ระบบประกันฮาลา การตรวจสอบภายในอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหกเดือนหรือ
บ่อยข้ึนในกรณีท่ีจ าเป็น ผลของการตรวจสอบภายในจะถูกส่งไป LPPOM MUI 
ในทุกหกเดือน 

11. ผู้บริหารสูงสุดต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบฮาลาปีละ
ครั้งหรือบ่อยขึ้นในกรณีที่จ าเป็น ผลของการประเมินผลจะต้องส่งมอบให้กับ
บุคคลที่มีความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม 

  มาตรฐานของ  LPPOM MUI เกี่ ย วกับวั ตถุ ดิบ  (MUI’s Halal Standard on 
Materials) LPPOM MUI ก าหนดให้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารฮาลาล ได้แก่ สัตว์ทุกชนิดยกเว้น
สัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติของศาสนา ได้แก่ สุกรและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสุกร ชิ้นส่วน
จากร่างกายมนุษย์ แอลกอฮอล์และสิ่งที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จุลินทรีย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
จุลินทรีย์เว้นแต่ได้มีการท าความสะอาดตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว รกของสัตว์เว้นแต่น ามาใช้เป็น
เครื่องส าอางหรือยาใช้ภายนอก หนอนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย กบ 
  มาตรฐานของ LPPOM MUI เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (MUI’s Halal Standard  on 
Product) ชื่อยี่ห้อหรือชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ใช่ชื่อที่มีแนวโนมจะเป็นหะรอม หรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ตามศาสนาอิสลาม หรือเลียนแบบสิ่งที่เป็นหะรอม 
  มาตรฐานของ LPPOM MUI เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวก
(MUI’s Halal Standard  on Production Process and Facility) สิ่งอ านวยความสะดวกๆจะต้อง
ไม่ใช้ร่วมกับสิ่งที่ปนเปื้อนสุกร หากมีการใช่ร่วมกับสุกรจะต้องมีการท าความสะอาดตามหลักศาสนา
อิสลาม กระบวนการฆ่าสัตว์ จะต้องจัดให้มีสวัสดิภาพสัตว์ก่อนฆ่าเช่น การให้น้ า ต้องเป็นสัตว์ที่
อนุญาตให้ฆ่าได้ ผู้เชือดจะต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่เข้าใจวิธีการฆ่าตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลามและมีเอกสารรับรองจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ การฆ่าต้องมีความตั้งมั่นถึง  Allah มีการ
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กล่าว “บิสมิลลาฮ์” และหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (qiblah) สัตว์นั้นจะต้องมีชีวิตใน
ขณะที่ลงมือฆ่า สัตว์จะต้องมีสุขภาพที่ดีไม่มีอาการป่วยและต้องมีการได้รับอนุญาตให้ฆ่าจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจแล้ว เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าจะต้องใช้เฉพาะการฆ่าสัตว์ที่ฮาลาลเท่านั้น 
มีดที่ใช้ฆ่าจะต้องมีความคมปราศการปนเปื้อนสิ่งสกปรก ต้องเป็นการตัดที่คอหรือหลอดลมหรือหลอด
เลือดใหญ่เพียงครั้งเดียวโดยไม่มีการยกใบมีด กระดูก เล็บ หรือฟันไม่สามารถน ามาใช้ในการฆ่า 
วิธีการท าให้สัตว์สลบก่อนฆ่า (stunning) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามไม่แนะน าให้ท า แต่หากมี
การท าตามเงื่อนไขที่ก าหนดก็สามารถท าได้คือ การใช้วิธีการท าให้สัตว์สลบนั้นจะต้องไม่ถึงขั้นท าให้
สัตว์นั้นตาย แต่สัตว์นั้นเพียงแค่สลบและเมื่อสลบแล้วจะต้องมีวิธีการฆ่าตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามจึงจะถือได้ว่าสัตว์เป็นฮาลาล 
  ดังนั้นแม้ประเทศอินโดนีเซียจะยังไม่มีมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์โดยตรงแต่หาก
ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของ LPPOM MUI ก็สามารถที่จะขอรับรองฮาลาลได้เนื่องจาก
ฮาลาลโลจิสติกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางอุตสาหกรรม 
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บทที ่4 
ฮาลาลโลจสิตกิสข์องประเทศไทย 

 
4.1 ฮาลาลของประเทศไทยในปจัจุบนั 
 
 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มิได้เป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในทางภาพลักษณ์ที่มีความส าคัญ อีกท้ังในปัจจุบันประเทศไทยไม่บทบัญญัติ
ของกฎหมายจะลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาล หรือมาตรฐานฮาลาล ที่รับรองว่าสินค้าหรือ
บริการไม่มีส่วนผสมหรือปนเปื้อนสิ่งที่เป็นของต้องห้ามตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามในทุกขั้นตอน
จนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจฮาลาลของไทย ให้ได้รับความน่าเชื่อถือในกลุ่มตลาด
ของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือสาสนาอิสลามและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการส่งออกไปยังประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประเทศเหล่านี้ให้
ความส าคัญเรื่องฮาลาลนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ส่งผลให้ประเด็นในเรื่องของ
การก ากับดูแลความถูกต้องทางศาสนาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และมีความเชื่อมโยงกับการสร้าง
ความเชื่อมั่น กรณีดังกล่าวท าให้ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลามให้เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรฐาน และศักยภาพ
ในการด าเนินงานให้ยิ่งขึ้นไป 
  ด้วยเหตุนี้เองหากประเทศไทยต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียน รวมถึงการขยายตลาดและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในแง่ของธุรกิจ
การให้บริการโลจิสติกส์ให้ได้เต็มที่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญในการศึกษา
วัฒนธรรมและนโยบายของโลกมุสลิม อีกทั้งประเทศไทยควรต้องท าการศึกษา และก าหนดกฎหมาย 
กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาบังคับใช้และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและ    
ผู้ลงทุนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ และเนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่จะน ามาปรับใช้กับธุรกิจโลจิสติกส์ตามหลักศาสนาอิสลาม
เป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทาง
ธุรกิจโลจิสติกส์ตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮาลาลโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นที่
ยอมรับและได้รับความน่าเชื่อถือในกลุ่มตลาดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก  ประเทศไทยจึงควรที่จะมี
กฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับฮาลาลโลจิสติกส์ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลความถูกต้องตาม
หลักทางศาสนาอิสลาม  
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 4.1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มกอช. 8400-2550  
  มาตรฐานอาหารฮาลาลฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยความเห็นชอบร วมกันของ    
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ที่ใหน า
มาตรฐานอาหารฮาลาลท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย มาด าเนินการตาม
กระบวนการตางๆเพ่ือประกาศเปนมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เพ่ือใหสินคาอาหารฮา
ลาลของไทยมีความถูกตองตามหลักศาสนบัญญัติอิสลามและปลอดภัยตอผูบริโภค1  
  ใชส าหรับอาหารฮาลาล ครอบคลุมการจัดหาวัตถุดิบ การจัดเตรียม กระบวนการ
ผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การน าเสนอและการจัดจ าหนาย การรักษาความ ปลอดภัยของอาหาร 
และเครื่องหมายและฉลาก อาหารฮาลาลที่จะไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ จะตองเปนไปตามขอ  
ก าหนดของศาสนบัญญัติ อิสลามโดยองคกรศาสนาใหการรับรอง กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยอาหารและการ แสดงเครื่องหมายและฉลาก  
 ฮาลาล หมายถึง สิ่งของหรือการกระท าใดๆ ซึ่งไดรับการอนุญาตตามบทบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม ซึ่งพระเจ้าทรงอนุมัติให้ทุกสิ่งเป็นฮาลาล 
นะยิส  หมายถึง สิ่งสกปรก มี 3 ประเภท คือ  
 นะยิสชนิดเบา ไดแก ปสสาวะของเด็กผูชายซึ่งอายุไมถึง 2 ขวบ ที่ยังดื่มนมแม่  
 นะยิสชนิดปานกลาง ไดแก สิ่งที่ไมใช่นะยิสชนิดเบา หรือนะยิสชนิดหนัก ได้แก่ 
โลหิต น้ าหนอง น้ าเหลือง อาเจียน อุจจาระ ปสสาวะ ซากสัตวที่ไมไดเชือด ยกเวนปลา และตั๊กแตน       
น้ านมของสัตวที่หามรับประทาน และของมึนเมา 
 นะยิสชนิดหนัก ไดแก สุกร สุนัข และสิ่งที่ได้จากสุกรหรือสุนัข 
 อาหารฮาลาล (Halal food) หมายถึง อาหารที่ไดรับอนุญาตตาบัญญัติศาสนา
อิสลาม ที่ได้ปฎิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐาน 
 สิ่งต้องห้ามรับประทานส าหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เรียกว่า หะรอม ได้แก่ 
สุกร หมูปา สุนัข งู ลิง สัตวกินเนื้อเปนอาหารที่มีเข้ียวและกรงเล็บ เชน สิงโต เสือ หมี และสัตวอ่ืนๆที่
คลายกัน 3.นกลาเหยื่อที่มีกรงเล็บ เชน นกอินทรี นกแรง และนกอ่ืนๆที่คลายกัน สัตวท าลายและสัตว
มีพิษ เชน หนู ตะขาบ แมลงปอง และสัตวอ่ืนๆที่คลายกัน สัตวที่หามฆาในศาสนาอิสลาม เชน มด ผึ้ง 
และนกหัวขวาน สัตวที่นารังเกียจโดยทั่วไป เชน เห็บ หมัด ไร เหา แมลงวัน หนอน และสัตวอ่ืนๆที่
คลายกันสัตวที่ครึ่งบกครึ่งน้ า เชน กบ จระเข เตา และสัตวอ่ืนๆที่คลายกัน ลาและลอที่เปนสัตวเลี้ยง
ใชงาน 3.สัตวน้ีาที่มีพิษหรือเปนอันตรายทุกชนิด เวนแตพิษหรืออันตรายดังกลาวไดถูกก าจัด สัตว์ที่ไม

                                           
 1 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชติ, “มาตรฐานระบบ.” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 26 เมษายน 2559,http://www.acfs.go.th/standard/system_standards.php?pageid=3 
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ไดถูกเชือดถูกตองตามศาสนบัญญัติอิสลาม เลือดที่มาจากการเชือดหรือไหลออกจากรางกาย อาหารที่     
ไดจากพืชที่มีพิษหรือท าใหมึนเมาหรือเปนอันตราย เวนแต เมื่อสารดังกลาวไดถูกก าจัดออก           
อาหารและเครื่องดื่มที่กอใหเกิดความมึนเมา เครื่องดื่ม แรธาตุจากธรรมชาติ และวัตถุเคมีทุกชนิด  ที่
เปนพิษและกอใหเกิดอันตราย อาหารและเครื่องดื่มที่มีส วนประกอบอาหารที่ได จากการดัด          
แปรพันธุกรรม (genetically modified organism :GMO) วัตถุเจือปนอาหารหรือสวนผสมอาหาร
ที่มาสิ่งต้องห้าม 
 การเชือดสัตวต้องเป็นการเชือดสัตวที่อนุญาตและตองแยกออกจากสัตวที่ไม
อนุญาตอยางเด็ดขาด การเชือดตองกระท าโดยมุสลิมผูศรัทธาและมีความร ูความเขาใจในวิธีการเชือด
สัตวตามศาสนบัญญัติอิสลาม สัตวจะตองมีชีวิต ณ เวลาที่เชือด การเชือดตองตัดหลอดลม หลอด
อาหารเสนเลือดแดงใหญ และเสนเลือดด าใหญบริเวณล าคอให ขาดในคราวเดียว กอนที่จะเชือดสัตว
ตองกลาวค าวา บิสมิลลาฮ มีดหรือเครื่องมือต้องคม สัตวจะตองตายโดยไมทรมาน  
 การเตรียม การผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่งและการเก็บรักษา อาหารที่ผ
านกระบวนการผลิตจะฮาลาลจะต้องไมมีสวนประกอบที่มาจากสัตวซึ่งไมอนุญาต หรือมาจากสัตวที่
เชือดไม่ถูกต้องตามบัญญัตศิาสนาอิสลาม  
 อาหารนั้นจะตองจัดเตรียม ผานกระบวนการผลิต การบรรจุ ขนสง หรือเก็บ
รักษาด้วยอุปกรณ์ที่ไมมีการปนเปอนนะยิส  
 ระหวางการจัดเตรียม การผานกระบวนการผลิต การเก็บรักษาหรือการขนสง 
อาหารจะตองแยกออกจากอาหารอื่นๆที่ต้องห้าม และท่ีเป็นนะยิส  
 ระหวางการเก็บรักษาและการขนสง วัตถุดิบที่จะน ามาใชในการผลิตและผลิต
ภัณฑอาหาร จะตองแยกออกจากอาหารอ่ืนที่ต้องห้าม และต้องปราศจากการปนเปอนจากสิ่งที่เป
นนะยิส  
 เครื่องมือ ภาชนะ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตอาหารฮาลาลตองไมท ามาจาก
วัสดุที่เปนนะยิส หรือตองไมมีสวนประกอบของนะยิส  
 เก็บรักษาผลิตภัณฑ วิธกีารน าเสนอ การโฆษณา และการจัดจ าหนาย ตองแยก
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่ตองการเก็บรักษา การน าเสนอ และจัดจ าหนาย ออกจากผลิตภัณฑที่ไม   
ฮาลาลและควรจะแสดงเครื่องหมาย ฮาลาล 
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มาตรฐานอาหารฮาลาล มาตรฐานอตุสาหกรรมอาหารทวั่ไป 

1. ผู้ก าหนดมาตรฐาน       
   1.1 อัลลอฮฺ (ซ.บ.) พระผู้เป็นเจ้า  
   1.2 ศาสดามูฮา หมัด (ซ.ล.) 

1. ผู้ก าหนดมาตรฐาน       
   1.1 องค์กรระหว่างประเทศ        
   1.2 องคก์รเอกชน 

2. หลักการส าคัญ      
   2.1 ฮาลาล (อนุมัติ) ตามบัญัติศาสนา อิสลาม                
   2.2 ปราศจากสิ่งฮารอม (สิ่งต้องห้าม)       
   2.3 ตอยยิบ (ดี) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม   
    - ความสะอาด               
    – ความปลอดภัยจากสารพิษและสิ่งปนเปื้อน            
    – คุณค่าทางโภชนาการ            
    – รักษาสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการส าคัญ        
   2.1 มาตรฐานตามท่ีองค์กรก าหนด        
   2.2 การประกันคุณภาพ (Q.A.)              
    – ความสะอาด              
    – ความปลอดภัย              
    – คุณค่าทางโภชนาการ 

3. การบริหารมาตรฐาน        
   3.1 องคก์รศาสนาอิสลามเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม  
   3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองมาตรฐานต้องเป็น
มุสลิมที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3. การบริหารมาตรฐาน  
   3.1 หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่        
มีหน้าที่รับผิดชอบ  
   3.2 เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองไม่จ าเป็นต้องเป็น
มุสลิม มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4. ระบบมาตรฐาน      
   4.1 เป็นระบบเฉพาะมาตรฐานฮาลาลซึ่ ง
ครอบคลุม ทั้งควาถูกต้อง (ฮาลาล) และที่ดี 
(ตอยยบิ) ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม      
   4.2 ชื่อระบบมาตรฐาน คือ ฮาลาล (Halal) 

4. ระบบมาตรฐาน      
   4.1 เป็นระบบมาตรฐานที่แยกย่อยหลาย
ลักษณะ เช่น มาตรฐาน โรงงาน มาตรฐานการ
บริหารการผลิต เป็นต้น  
   4.2 ชื่อระบบมาตรฐานมีหลากหลาย เช่น 
มอก. GMP , ISO, HACC  
 

5. ปัจจัยการผลิต      
   5.1 วัตถุดิบ ส่วนผสมและสารปรุงแต่งมี       
ที่มาซึ่งพิสูจน์ได้ว่า “ฮาลาล” ปราศจากสิ่ง    
“ฮารอม”      

5. ปัจจัยการผลิต 
   5.1 เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยไม่ 
ค านึงว่าฮาลาลหรือไม่ 
   5.2 การล้างวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตมุ่ง 
เน้นความสะอาดเป็นส าคัญ 
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   5.2 กระบวนการผลิต จะต้อง “ฮาลาล” ทุก
ขั้นตอน      
   5.3 สถานที่ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย      
จากสิ่งปนเปื้อน มีระบบป้องกันสัตว์ทุกชนิดและ
ไม่ปะปน กับการผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล     
   5 .4 เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์         
การผลิตจะต้องสะอาดและไม่ได้รวมกับการ  
ผลิตสิ่งที่ไม่ฮาลาล     
   5 .5 การเก็บรักษา การขนส่ ง  และวาง
จ าหน่ายจะต้องแยกสัดส่วนเฉพาะอาหาร      
ฮาลาลไม่ปะปนกับสิ่งที่ไม่ฮาลาล เพ่ือป้องกัน
การสับสนและเข้าใจผิดของผู้บริโภค    
   5.6 การล้างวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิต
อาหารที่ไม่ฮาลาลมาก่อน จะต้องล้างให้สะอาด
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม   
6. พนักงาน      
   6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลควรเป็น
มุสลิม หากมิใช่มุสลิมจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง  
ที่ ไม่ฮาลาลในขณะผลิตอาหารฮาลาล เช่น       
เนื้อสุกร เลือด แอลกอฮอล์ หรือสุนัข      
   6.2 พนักงานเชือดสัตว์  ต้องเป็นมุสลิมมี
สุขภาพจิตสมบูรณ์ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชือดสัตว์
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

6. พนักงาน 
   6.1 พนักงานที่ผลิตอาหารฮาลาลไม่จ าเป็น 
ต้องเป็นมุสลิม    
   6.2 พนักงานเชือดสัตว์ ไม่จ าเป็นต้องเป็น
มุสลิม 

 
ตารางที่ 4.1 ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานอาหารฮาลาล (Halal Standard) กับมาตรฐาน
อุตสาหกรรมอาหารทั่วไป 
ที่มา คู่มือแนะน า ฮาลาล – ฮารอม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มีนาคม 
2551 น.28 
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 4.1.2 การบริหารกิจการฮาลาล 

 การบริหารกิจการฮาลาลของไทยในปัจจุบันเป็นการบริหารโดยอาศัยอ านาจ
ตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการ   
ฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือคณะกรรมการกลางอิสลามประจ าจังหวัด
เป็นผู้รับรองฮาลาลและตรวจสอบการรับรองฮาล ตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 โดยเป็นการออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 25402ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีอ านาจในการรับรองเครื่องหมายฮาลาล 

 กระบวนการรับรองและขอใช้เครื่องหมาย 
 ขั้นที่ 1 เตรียมการ ผู้ประกอบการยื่นความจ านงขอรับรองมาตรฐานอาหารฮา

ลาล ที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินและให้ค าปรึกษาแนะ จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาน
ประกอบการ ผู้ประกอบการจัดท าระบบเอกสารและกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอาหารฮาลาล 
ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารตามที่ก าหนด ที่ปรึกษาจัดท ารายงานสรุป 

 ขั้นที่ 2 ยื่นค าขอและพิจารณาค าขอ 
  ผู้ประกอบการยื่นค าขอรับการตรวจรับรองต่อส านักงานคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด (สกอจ) แล้วแต่
กรณ ี

 เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบค าขอแล้วน าเสนอสถาบัน
มาตรฐานอาหารฮาลาล หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

  เจ้าหน้าที่วิ เคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  จ่ายค่าธรรมเนียม นัดหมายการ
ตรวจสอบสถานประกอบการ 

 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบสถานประกอบการ 
. คณะผู้ตรวจสอบ ไปตรวจโรงงาน/สถานประกอบการ ตามที่นัดหมาย ประชุม

ชี้แจงร่วมกันระหว่าง คณะผู้ตรวจสอบของฝ่าย กิจการฮาลาล กับฝ่ายสถานประกอบการ ก่อนด าเนิน 

                                           
  2 พระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ .ศ . 2540  มาตรา 18 

“คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (9) ออกประกาศและให้ค า
รับรองเกี่ยวกับกิจการฮาลาล และมาตรา 26 (10) ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 



76 

การ ตรวจสอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที โดยผู้ประกอบการบรรยายสรุป เกี่ยวกับกระบวนการผลิต 
วัตถุดิบ ส่วนผสม หรือสารปรุงแต่ง การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง ฯลฯ ให้คณะผู้ตรวจสอบ
ทราบ อนึ่ง คณะผู้ตรวจสอบ ประกอบ ด้วย หัวหน้าคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม ผู้ทรงคุณ
วุฒฺด้านวิทยาศาสตร์ และผู้มีประสบการณ์ด้าน การผลิต ส่วนฝ่ายประกอบการ จะต้องประกอบด้วย 
ผู้จัดการโรงงาน ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นส าคัญ หากจะมีผู้จัดการฝ่ายอ่ืน
ร่วมประชุม ชี้แจงด้วยก็ได้ 

 ฝ่ายสถานประกอบการ น าคณะผู้ตรวจสอบพิจารณา กระบวนการ ผลิต 
วัตถุดิบ สถานที่ผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา สถานที่จ าหน่าย ฯลฯ ตามท่ีบรรยายสรุป 

 คณะผู้ตรวจสอบให้ค าแนะน าแก่ผู้ยื่นค าขอ เมื่อเห็นว่า ผู้ประกอบการ 
ด าเนินการไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง เพ่ือจะได้ ด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป  คณะผู้ตรวจสอบ
รายงานผลให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลพิจารณา 

 ขั้นที่ 4 พิจารณาผลการตรวจสอบและให้หนังสือรับรอง 
 คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการพิจารณา ให้คณะกรรมการ

กลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดพิจารณาอนุญาต 
 เรียกเอกสารหรือผลวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติมในกรณีที่จ าเป็น  
 คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการ อิสลามประจ าจังหวัดให้ผู้ขอรับรองฮาลาลทราบ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการฯให้การรับรอง เมื่อผู้ขอรับรอง ฮาลาล ท าสัญญา

ยอมรับ ปฏิบัติตามเงื่อนไข การรับรอง และการช าระค่าธรรมเนียมแล้ว คณะกรรมการกลาง อิสลาม
แห่งประเทศไทย หรือ คณะกรรมการอิสลาม ประจ าจังหวัดจึงออกหนังสือรับรองฮาลาล ให้แก่ผู้ขอ 
โดยมีอายุการรับรองไม่เกินหนึ่งปี 

 ผู้ขอซึ่งได้หนังสือรับรองฮาลาลแล้ว และมีความประสงค์ ขอใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาล คณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทยจะ ออกหนังสือส าคัญ ให้ใช้ เครื่องหมาย
รับรองฮาลาลแก่ผู้ขอ เมื่อผู้ขอช าระ ค่าธรรมเนียม แล้ว 

 ขั้นที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
 ด าเนินการติดตามและก ากับดูแลสถานประกอบการ ซึ่งได้รับรองฮาลาล และ

หรือให้ใช้เครื่อง หมายรับรองฮาลาล ให้ปฏิบัติตามสัญญาและระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยใช้กลไกการ 
ตรวจสอบดังนี้ให้มี ผู้ตรวจการอาหารฮาลาล เพ่ือตรวจสอบสินค้าอาหาร ฮาลาลในตลาดศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน การปฏิบัติงานของ ทีปรึกษาสถานประกอบการ 

 ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานประกอบการ 
และการให้บริการ ที่ได้รับ อนุญาตแล้ว โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า เป็นระยะตามความเหมาะสม 
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 ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดทราบหรือพิจารณา 

 
4.2 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558    
 
  กิจการฮาลาลจะมีการก าหนดนิยามต่างๆของงานที่เกี่ยวกับงานฮาลาล ซึ่งได้แก่การ
ด าเนินการใดๆเกี่ยวกับการก าหนดมาดมาตรฐานฮาลาล การวางระบบมาตรฐานฮาลาล การควบคุม
มาตรฐานฮาลาล การตรวจสอบและรับรองฮาลาล การอนุญาตและยกเลิกการใช้เครื่องหมายฮาลาล 
โดยให้แก่ผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และการบริการ และได้ก าหนดนิยามสิ่งที่สามารถให้การ
รับรองหรือก าหมดมาตรฐานฮาลาลคือ ผลิตภัณฑ์ฮาลาล อันได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือ      
ที่ผลิตขึ้นตามกระบวนการมาตรฐานฮาลาลที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม การจ าหน่าย     
การบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโลจิสติกส์ และนวัตกรรม ซึ่งได้กระท าถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
  ในส่วนของฮาลาลโลจิสติกส์ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่า
ด้วยการด าเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 ได้นิยามไว้ว่า ระบบการจัดการขนส่งสินค้า ข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอ่ืนที่มีในการขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายจากต้นทางไปยังจุดบริโภคปลายทางและ
ระเบียบข้อที่ 8 ก าหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
มาตรฐานฮาล โดยคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลมีหน้าที่ในการก าหนดและประกาศใช้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมถึงการรับรองงานฮาลาลแก่หน่วยงานตรวจสอบ และติดตามคุณภาพ
ของการบริการด้วย 
  หน่วยงานที่รับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาลซึ่งในระเบียบ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 นี้ก าหนดให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดมีอ านาจในการรับรองแลอนุญาตใช้เครื่องหมาย
ฮาลาล และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ฮาลาล 
  สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยซึ่งก าหนดให้มีหน้าที่ในทางด้านวิชาการที่
เกี่ยวกับฮาลาล 
  คณะกรรมการตรวจสอบการผลิตภัณฑ์ฮาลาลและคณะกรรมการประณีประนอม
โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาล มีหน้าทีติดตามตรวจสอบ
และสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฝ่าฝืนซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองฮาลาล 
  ผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอรับรองผลิตภัณฑ์และขอใช้เครื่องหมายฮาลาลต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดคือ ผู้บริหารระดับสูงต้องแสดงหลักฐานความมุ่งมั่นในการน ามาตรฐาน
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ฮาลลาลไปปฏิบัติและเข้าร่วมประชุมในการตรวจประเมิน ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบ วัตถุดิบ ส่วนผสม กระบวนการผลิต การบรรจุ การจัดจ าหน่าย การขนส่ง ผู้ประกอบการ
ต้องแต่งตั้งทีมงานฮาลเพ่ือควบคุมขันตอนต่างให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม 
ผู้ประกอบการต้องจัดท าระบบมาตรฐานฮาลาลในองค์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการยื่นขอให้มีการตรวจ
และรับรอง และต้องจัดให้มีการอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ต้องบ ารุงรักษามาตรฐานฮาลาลและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบัง ประกาศ ข้อก าหนดของคณะกรรมการ
กลางอิสลามอย่างเคร่งครัด 
  กิจการที่จะขอรับรองฮาลาลและใช้เครื่องหมายฮาลาลได้แก่ การผลิตภัณฑ์อุปโภค 
บริโภค การเชือดการช าแหละหรือแปรรูปสุตว์  การบริการอาหารเครื่องดื่มหรือครัวฮาลาล ผลิตภัณฑ์
ฮาลาลทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปวัตถุดิบส่วนผสมหรือเนื้อสัตว์ที่เป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ การ
ขนส่งและการโลจิสติส์ เวชภัณฑ์และเครื่องส าอาง บรรจุภัณฑ์ เอกสารเพ่ือการส่งออก ประเภทอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ 
  การขอรับรองฮาลาลและการขอใช้เครื่องหมายฮาลาลผู้ประกอบการต้องปฏิบัติดังนี้
ผู้ประกอบการต้องจัดพ้ืนที่ในการผลิตแยกจากพ้ืนที่ที่ผลิตไม่ฮาลาลอย่างชัดเจน วัตถุดิบ ส่วนผสม 
ต้องระบุแหล่งที่มาที่เชื่อได้ว่าฮาลาล และต้องไม่ปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตต้องท า
ความสะอาดและไม่ใช้ร่วมกับสิ่งต้องห้าม การผลิตที่มาจากสัตว์หรือส่วนผสมที่มาจากสัตว์ต้องเป็น
สัตว์ที่อนุมัติให้บริโภคได้ การเก็บรักษา การขนส่ง และการน าออกจ าหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งที่
ต้องห้าม 
  การประกอบการโรงเชือดสัตว์วิธีการฆ่าสัตว์ สัตว์บกที่ฆ่าถูกต้องตามกฎศาสนา
อิสลาม  ต่อไปนี้ คนฆ่าสัตว์ ควรต้องเป็นมุสลิม ผู้ยึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด และ
มีความรู้ในวิธีการฆ่าสัตว์ตามหลักของศาสนาอิสลาม สัตว์ที่ถูกฆ่าควรถูกต้องตามกฎของศาสนา
อิสลาม เป็นสัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือเชื่อว่ายังมีชีวิต ณ เวลาที่ฆ่าสัตว์นั้น  ก่อนที่จะฆ่าสัตว์แต่ละตัวควร
ต้องกล่าวค าว่า “บิสมิลล่า” (ในนามของอัลเลาะฮ์พระผู้เป็นเจ้า) อย่างทันทีทันใด อุปกรณ์เครื่องมือที่
ใช้ในการฆ่า ควรต้องมีความคม และไม่ยกออกจากตัวสัตว์ในระหว่างการฆ่า  การฆ่า ควรต้องตัด
หลอดลม หลอดอาหาร เส้นเลือดแดงใหญ่ และเส้นเลือดด าใหญ่ที่คอให้ขาด  
  ผู้ประกอบการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ครัวฮาลาล ร้านอาหารฮาลาลต้องปฏิบัติ
ดังนี้ ผู้ประกอบการหรือควบคุมต้องเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม วัตถุดิบ ส่วนผสม ต้องระบุแหล่งที่มา
ที่เชื่อได้ว่าฮาลาล และต้องไม่ปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม และสถานประกอบการต้องไม่ปะปนกับสถานที่
ต้องห้าม การเก็บรักษา การขนส่ง และการน าออกจ าหน่ายต้องไม่ปะปนกับสิ่งที่ต้องห้ามอุปกรณ์หรือ
ภาชนะที่ใช้ในการผลิตต้องท าความสะอาดและไม่ใช้ร่วมกับสิ่งต้องห้าม สถานที่ให้บริการต้องไม่มี
บริการอ่ืนใดที่เป็นสิ่งต้องห้าม 
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  ผู้ประกอบการหรือผู้แทนจ าหน่ายเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่น าเข้าจาก
ต่างประเทศต้องปฏิบัติดังนี้ เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ที่น าเข้าต้องมีการรับรองฮาลาลจากประเทศผู้ผลิต
และเอกสารรับรองฮาลาลต้องสมบูรณ์  หากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์น าเข้าไม่มีความน่าเชื่อถือ 
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง 
  การควบคุมมาตรฐานฮาลาลของผู้ ประกอบการ ตามข้อ 47 ก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องมีที่ปรึกษาฮาลาลประจ าสถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาประจ าสถาน
ประกอบการมีหน้าที่ ตรวจสอบการผลิตหรือการใช้บริการให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
  หน้าที่ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จะต้องมีการ
แสดงให้ปรากฏซึ่งเครื่องหมายนั้นโดยชัดแจ้ง ต้องไม่ให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล หากต้องการ
น าเครื่องหมายไปใช้อื่นใดในกิจการของตนต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน 
  มาตรการลงโทษส าหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรองฮาลาลหรือใช้เครื่องหมายฮาลา
ลหากได้มีการยกเลิกการรับรองหรือให้ใช้แล้วจะไม่สามารถขอการรับรองหรือขอใช้เครื่องหมายฮา
ลาลได้อีกเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี หากผู้ประกอบการน าเอกสารรับรองหรือเครื่องมายฮาลาลไปให้
ผู้อ่ืนใช้อาจถูกยกเลิกตลอดไป ในกรณีที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเท็จหรือปลอมคณะกรรมการมี
อ านาจด าเนินคดีอาญาได้ หากผู้กระท าผิดไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่กระท าการโดยหลอกลวงด้วยการใช้
เครื่องหมายข้อความ รูปภาพ หรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการฮาลาล คณะกรรมการสามด าเนินคดีต่อบุคคลนั้นได้ 

 
4.3 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ….  
 
  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครอง ผู้บริโภค วุฒิสภา       
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านมาตรฐานฮาลาล เพ่ือพิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคในด้านฮาลาลต่างๆ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ   
ได้มีการหยิบยกร่าง พระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ...ซึ่งคณะกรรมาธิ การคุ้มครอง
บริโภค สภานิติ บัญญัติ เป็นผู้ยกร่างพระราชบัญญัติมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติการ บริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่มีบทบัญญัติส าคัญ ซึ่งจะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการ คุ้มครองผู้บริโภคด้านฮาลาล รวมทั้งช่วยสนับสนุนให้ระบบการรับรองมาตรฐานฮา
ลาลและเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทยให้มีการพัฒนาไปสู่ทิศทางที่เหมาะสม เป็นที่
ยอมรับ ในสังคมผู้บริโภค ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมฮาลาลของ
ประเทศไทย ให้มีความทัดเทียมและสามารถแข่งขันในตลาดสากลอย่างยั่งยืน 
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  วัตถุประสงค์หลักของร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. …              
นั้นเนื่องจากในปัจจุบันกิจการฮาลาลเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
อาหารและการส่งออกสินค้าของประเทศ แต่องค์กรซึ่งท าหน้าที่ในการตรวจรับรองฮาลาลมิได้มี
อ านาจในทางกฎหมายที่จะควบคุม ตรวจสอบ รวมทั้งออกมาตรการบังคับหรือลงโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหรือเงื่อนไขในการให้ค ารับรองได้อย่างเต็มที่อันเป็นผลท าให้
มาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ตลอดจนในขณะนี้องค์กรที่ท าหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานฮาลาล การตรวจสอบรับรองและก าหนดมาตรฐานในเรื่องฮาลาลอยู่
หลายองค์กรท าให้การด าเนินงานขาดความเป็นเอกภาพ สมควรมีการจัดตั้งองค์กรเพ่ือท าหน้าที่และ
รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยเฉพาะ มีการแยกองค์กรรับรองระบบงานฮาลาลและองค์กรที่ตรวจรับรองฮา
ลาลให้ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและการตรวจสอบ มีระบบการควบคุมมาตรฐานที่ดี
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายหรือผู้ประ
กอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบหรือเงื่อนไข ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ร่างพระราชบัญญัตินี้แบ่งออกเป็น 11 หมวด 105 มาตราซึ่งผู้เขียนขอแยกพิจารณาเป็น 3 ประเด็น
คือประเด็นเรื่องค านิยามและบททั่วไป ประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการฮาลาล และ ประเด็นที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและบทลงโทษ ดังนี้ 
  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการบัญญัติเกี่ยวกับประเภทของการควบคุม ตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ การผลิตผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักของศาสนาอิสลาม3และมีการก าหมดเงื่อนไขในการพิจารณาการรับรองเครื่องหมายฮาลาล         
4และมีการก าหนดการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการฮาลาลให้มีสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิที่จะ       

                                           
  3ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ.… มาตรา 6 “การด าเนินการตา

พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ก าหนด เป็นไป
โดยถูกต้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลาม รวมทั้งมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิม
เป็นส าคัญ” 

  4 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ.… มาตรา 7 “ในการพิจารณา
หรือด าเนินการเพ่ือให้การรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทั้งหมดนับตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบ การจัดเตรียม 
กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การใช้หรือแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก จนถึง
การน าเสนอและการจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง
หรือไม่ขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลาม” 
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ได้รับการบริโภคอุปโภคฮาลาลอย่างแท้จริง  สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย เป็นต้น5                  
ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ. ….  ได้ก าหนดนิยามของการให้การคุ้มครองตาม
ร่างพระราชบัญญัติโดยละเอียดและครอบคลุมทั้ง เรื่องของสินค้าหรือบริการต่างๆที่จะได้ความ
คุ้มครอง เช่น ก าหนดนิยาม 
  ผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สิ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับ
การอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
  การผลิต หมายความว่า การท า ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพวัตถุดิบให้เกิด
เป็นผลิตภัณฑ์และให้หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย 
  การให้บริการ หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใดๆ การให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนแต่ไม่รวมถึง
การจ้างแรงงาน  
  ดังนั้น ฮาลาลโลจิสติกส์ ซึ่งมีกิจกรรมทางโลจิสติกส์ทั้งหลายถือว่า เป็นการให้บริการ
ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. …. นี้ไม่ว่าจะเป็น การขนส่ง การคลังสินค้า  
สินค้าคงคลัง การเคลื่อนย้ายสินค้า ก็ถือเป็นการให้บริการที่ต้องอยู่ภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ 
  กิจการฮาลาล หมายความว่า การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ค ารับรอง
ระบบงานฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจและการรับรองฮาลาล รวมทั้งการอนุญาตให้

                                           
  5 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ.… มาตรา 8 “ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์

ฮาลาลหรือผู้ใช้บริการจากการให้บริการที่ได้การรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ ย่อมมีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

   (1) สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง 
   (2) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
   (3) สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เท่าที่จ าเป็นต่อการ

คุ้มครอง หรือปกป้องประโยชน์ของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (4) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนตัว ในกรณีที่ได้มีการร้องเรียน

เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม” 
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ใช้เครื่องหมายฮาลาล แก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... ก าหนดให้มีการแยกองค์กร
ระหว่างก าหนดให้มีการแยกองค์กรรับรองระบบงานฮาลาลและองค์กรที่รับรองฮาลาลอย่างชัดแจน 
โดยตั้ง คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรให้การรับรอง (Accreditation 
Body : AB) ซึ่งท าหน้าที่หลักด้านการพิจารณาให้การรับรองระบบงานฮาลาล แก่องค์กรตรวจและ
รับรองฮาลาล และกิจการบริหารอ่ืนๆหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการรับรองระบบงานฮาลาลและการ
ควบคุมมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยโดยมีอ านาจตามมาตร 146 องค์กรตรวจและรับรองฮาลาล 

                                           
  6ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ ... .ศ. มาตรา 14 “ให้คณะกรรมการ

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) พิจารณาให้การรับรองระบบงานฮาลาลแก่องค์กรตรวจและรับรองฮาลาล 
   (2) ประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการให้บริการฮาลาลของประเทศให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
   (3) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
ตามชนิดและประเภทต่างๆ 
   (4) ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮา
ลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล
และผู้เชือดสัตว์ 
   (5) พิจารณาออกใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรอง
ฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์
รวมทั้งก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว 
   (6) พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสอบเพ่ือให้
การรับรองฮาลาล 

   (7) แต่งตั้งผู้ตรวจการฮาลาลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งควบคุม
และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฮาลาล 

   (8) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ได้รับการรับรอง
เพ่ือก าหนด มาตรการแก้ไขปัญหาและประสานงานให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดด าเนินการแก้ไขเยียวยาต่อไป 

   (9) ออกระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ 
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(CertificationBody:CB) ซึ่งท าหน้าที่อยู่เดิมคือ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ให้ด าเนินงานตามมาตรฐานแนวทางการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการที่คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาแห่งชาติประกาศก าหนดและมีการก าหนด
หลักเกณฑ์โดยมาตรา 17 มีก าหนดให้องค์กรตรวจและรับรองฮาลาลซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่ได้รับ
อนุญาติจากคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ7  
  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... มาตรา 8 ก าหนดให้มีการ
คุ้มครองผู้บริโภคในสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้  
  สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง 
  สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น 
  สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เท่าที่จ าเป็นต่อการ
คุ้มครอง หรือปกป้องประโยชน์ของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย 

                                           
   (10) ก าหนดนโยบายและแผนงานของส านักงาน 
   (11) ควบคุมการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่

ก าหนด 
   (12) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน การปฏิบัติหน้าที่

แทนหรือการรักษาการแทน การบริหารจัดการกองทุน และการจัดสวัสดิการ 
   (13) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานกระท าการแทน

หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
   (14) ออกประกาศ ระเบียบ หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่

ของคณะกรรมการ 
  7 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ มาตรา  ... .ศ.17 “องค์กรตรวจและ

รับรองฮาลาลตามความในหมวดนี้ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ประกาศก าหนด ทั้งนี้ในการอนุญาตคณะกรรมการอาจก าหนดกิจการหรือพ้ืนที่ความรับผิดชอบไว้
ด้วยก็ได้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของผู้ประกอบการภายในจังหวัดนั้นในจังหวัดที่ ไม่มี
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรตรวจ
และรับรองฮาลาลภายในจังหวัดนั้น” 
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  สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนตัว ในกรณีที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
การรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 
 
4.4 การคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาล 
 
  การที่ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลโดยได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
ที่ถูกต้อง แต่หากปรากฏว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีการปนเปื้อนหรือปลอมปนสิ่งที่ต้องห้ามตามหลัก
ศาสนาอิสลาม (หะรอม) ซึ่งผู้บริโภคที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นผู้บริโภคที่มีการบริโภคที่มีการ
เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาอิสลาม โดยการบริโภคตามหลักศาสนาอิสลาม ผู้บริโภคที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจึงมีความคาดหวังที่จะบริโภคหรืออุปโภคสินค้าหรือบริการที่ปราศจากการปนเปื้อน 
หรือปลอมปนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (หะรอม) และเมื่อมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับฮา
ลาลเกิดขึ้นจะถือเป็นความเสียหายอันจะท าให้ผู้บริโภคสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียสินไหมทดแทน
หรือการเยียวยาได้หรือไม่ หากพิจารณาตามกฏ ระเบียบหรือกฏหมายที่เกี่ยวข่องกับฮาลาล          
ของประเทศไทยซึ่งได้แก่ 

 4.4.1 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่ง      

และพาณิชย์ มาตรา 420 8 สามารถแยกหลักเกณฑ์ได้ 3 ข้อ คือ 
1 ผู้ใดท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฏหมาย 
2 กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
3 ท าให้เขาเสียหาย 
ผู้ใดท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฏหมาย  
ค าว่า “ผู้ใด”คือ ผู้ที่ท าละเมิดโดยอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ 

รวมถึงผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองสิ่งของ หรือผู้ดูแลรักษาสัตว์ หากเป็นกรณีของนิติบุคคลจะต้อง
พิจารณาตามขอบเขตวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลนั้น หากเป็นการท าละเมิดภายในขอบเขต
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลผู้แทนนิติบุคคลถือเป็นผู้กระทละเมิดโดยตรง ซึ่งในกรณีของการกระผิด
เกี่ยวกับฮาลาลผู้ที่ท าละเมิดคือ ผู้ประกอบการที่ได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล หรือบุคคลธรรมาก็ได้ 

                                           
  8 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท า

ต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฏหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิ
อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นท าละเมิดจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น 
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ท าหรือกระท า คือ การกระท าของผู้ท าละเมิดที่ต้องเป็นการกระท าในขณะที่
ผู้กระท ารู้ส านึกหรือรู้สึกตัวว่าได้กระท าอะไร เป็นการกระท าโดยการเคลื่อนไหว ดังนั้นการกระท าโดย
การละเมอหรืออาการป่วยบางประเภทถือว่าเป็นการกระท าโดยไม่รู้สึกตัวจึงถือว่าไม่เป็นการกระท า
อันจะท าให้ผู้กระท าต้องรับผิดละเมิด หรือการกระท าโดยการงดเว้นหน้าที่ที่จะต้องกระท าเพ่ือป้องกัน
ผลเหมือนกับที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย9 หน้าที่ที่จะต้องกระท า
เพ่ือป้องกันผลนั้นอาจเกิดจาก หน้าที่ที่กฏหมายบัญญัติ เช่น บิดามารดา มีหน้าที่จะต้องเลี้ยงดูบุตร
ผู้เยาว์หรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแต่มีอาการทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้10 หรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีหน้าในการบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ หน้าที่ที่เกิดจากสัญญา เมือมีการตกลงกันท านิติ
กรรมใดจนเกิดเป็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง คู่สัญญาจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฎิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง การไม่ปฎิบัติตามสัญญานอกจากจะท าให้เกิดความรับผิดตามสัญญาหากมีการท าให้เกิด
ความเสียหายเกิดขึ้นอาจต้องรับผิดละเมิดได้ หน้าที่ที่เกิดจากการกระท าครั้งก่อนของตน เป็นการที่
ผู้ท าละเมิดไม่มีนิติสัมพันธ์กันมาก่อน แต่เนื่องจากการกระท าครั้งก่อนของตนจึงท าให้เกิดหน้าที่ เช่น 
การจูงมือเด็กหรือคนแก่ข้ามถนนท าให้ผู้กระท าการจูงเกิดหน้าที่ที่จะต้องจูงมือเด็กหรือคนแก่ให้พ้น
จากถนน  

ท าต่อบุคคลอ่ืน คือ การกระท าละเมิดนั้นจะต้องต่อผู้ที่ถูกละเมิดหรือผู้เสียหาย
ไม่ใช่ตัวผู้กระท าเอง ผู้ถูกกระท าหรือผู้เสียหายต้องเป็นบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล การกระต่อสิ่งของหรือสัตว์ผู้ถูกกระท าจึงเป็นผู้ครอบครองหรือเป็น เจ้าของ กรณีของบุคคล
ธรรมดาผู้ถูกกระท าต้องมีสภาพบุคคล11 เริ่มเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดเมื่อตายไปแล้ว 
การกระท าต่อศพจึงไม่เป็นการละเมิดต่อศพ แต่อาจเป็นการละเมิดต่อทายาทได้ 

โดยผิดกฏหมาย การกระท าละเมิดจะต้องเป็นการกระท าต่อผู้ อ่ืนโดยผิด
กฏหมาย อาจจะเป็นการกระท าผิดกฏหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฏหมายอาญาหรือกฏหมายอ่ืนที่
มีโทษทางอาญาหรืออาจผิดตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฏหมายอ่ืน ถ้าบุคคล
ผู้กระท ามีสิทธิหรือมีอ านาจกระท าได้โดยชอบย่อมไม่ถือว่าผิดกฏหมาย อาจเป็นกรณีที่กฏหมายให้

                                           
  9 ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 59 วรรคท้าย การกระท า ให้หมายความรวมถึงการ

ให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดข้ึนโดยงดเว้นการที่จักต้องกระท าเพ่ือป้องกันผลนั้นด้วย 
  10ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1564 บิดามารดาจ าต้องเลี้ยงดูบุตร

ผู้เยาว์หรือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแต่มีอาการทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองไม่ได้ 
  11ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อตลอด

แล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย 
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อ านาจโดยตรง เช่นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิใช้สอยทรัพย์สินและป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนมารบกวนการ
ครอบครองตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 12 หรือกรณีอ านาจตามสัญญา 
เนื่องจากสัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สัญญา หรือกรณีอ านาจตามค า
พิพากษาเมื่อศาลมีค าพิพากษาคู่ความย่อมมีสิทธิตามค าพิพากษานั้นจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาล
ที่สูงกว่ามากลับค าพิพากษาของศาลล่าง หรือกรณีอ านาจกระท าเกิดจากความยินยอม เมื่อมีความ
ยินยอมให้กระท าแล้วไม่ถือว่าเป็นการกระท าผิดกฏหมายเว้นแต่เป็นการยินยอมที่ขัดต่อกฏหมาย 
หรือความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีงามของประชาชน13 

 การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
 จงใจ คือ การกระท าโดยรู้ส านึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระท า เป็นการกระ

ท าท่ีผู้กระท าประสงต่อผลไม่ใช่เล็งเห็นผลของการกระท า จึงท าให้จงใจมีความหมายที่แคบกว่าเจตนา
ตามประมวลกฏหมายอาญา14 แต่การกระท าโดยเจตนาเล็งเห็นผลอาจเป็นการกระท าโดยประมาท
เลินเล่อได้ 

 ประมาทเลินเล่อ คือ การกระท าโดยไม่จงใจเป็นการกระท าที่ขาดความ
ระมัดระวังตามสมควรซึ่งบุคคลที่อยู่ในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท า
อาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่15 บุคคลในที่นี้หมายถึงบุคคลที่อยู่ใน
สถานะเช่นเดียวกับผู้กระท าผิด ภาวะ คือ ขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นบุคคลนั้นมีภาวะแบบไหนถ้าหาก

                                           
  12 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา  1336 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย 

เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอย และจ าหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับท้ัง
มีสิทธิ ติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และ มีสิทธิขัดขวางมิให้
ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วย กฎหมาย 

  13 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ๒๕๔๐ .ศ.   มาตรา ๙ ความตกลง
หรือความยินยอมของผู้เสียหายส าหรับการกระท าที่ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จะน ามาอ้างเป็นเหตุยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดเพ่ือ
ละเมิดมิได ้

  14 ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง กระท าโดยเจตนา ได้แก่กระท าโดยรู้
ส านึกในการที่กระท าและ ในขณะเดียวกันผู้กระท าประสงค์ต่อผล  หรือย่อมเล็งเห็นผลของการ 
กระท านั้น 

  15 ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสอง กระท าโดยประมาท ได้แก่กระท า
ความผิดมิใช่โดยเจตนา แต่ กระท าโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจัก ต้องมี
ตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจใช้ความระมัดระวัง เช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ 
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เป็นผู้มีความรู้เฉพาะทางย่อมต้องมีความระมัดระวังมากกว่าบุคคลทั่วไป วิสัย คือสภาพที่อยู่ภายใน
จิตใจของบุคคคล เช่น ชายหญิงย่อมมีวิสัยหรือสภาพจิตใจที่แต่กต่างกัน พฤติการณ์ คือ สภาวะ
สิ่งแวดล้อมภายนอก  

 ท าให้เขาเสียหาย 
 เจตนารมณ์ของละเมิดคือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพราะฉะนั้นการจะชดใช้

ค่าสินไหมทดแทนได้จะต้องมีการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหายก่อน ซึ่งต่างกับทางอาญาที่มุ่งจะ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดโดยไม่ค านึงว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ การกระท าที่
จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องเป็นการท าให้เกิดผลเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ 
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด 

 เสียหายแก่ชีวิต เป็นการกระท าให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายอาจเป็นการกระท า
โดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่เจตนาหรือประมาทก็ถือว่าเป็นการกระท าให้บุคคลอ่ืนเสียหายแก่
ชีวิต 

 เสียหายแก่ร่างกาย เป็นการกระท าให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย เช่น บาดเจ็บ 
พิการ เสียโฉม หรือจิตใจ ซึ่งความเสียหายต่อจิตใจ หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน 
ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่าง
อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน16จิตใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอารมณ์หรือความรู้สึกแต่เป็นความเสียหายที่
ปรากฏในทางกายภาพ เช่น ระบบประสาท 17  

                                           
  16พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ .ศ.

2551 มาตรา 4 ความเสียหายต่อจิตใจ หมายความว่า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ
หวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศร้าโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายต่อจิตใจอย่างอ่ืนที่มี
ลักษณะท านองเดียวกัน 

  17 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2816/2528 ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2519 ที่บัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ พุทธศักราช 2477 เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย่งกันนั้น ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติโทรเลขและโทรศัพท์ดังกล่าวบัญญัติว่า "รัฐบาลไม่ต้อง
รับผิดในการสูญหายหรือเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งหากเกิดขึ้นเพราะเหตุที่เครื่องโทรเลขใช้การไม่
สะดวก หรือพนักงานโทรเลขคนใดบกพร่องต่อหน้าที่อันเกี่ยวแก่การรับส่ง หรือการส่งมอบข่าวสารใด 
ๆ และพนักงานนั้น ๆ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในการสูญหายหรือเสียหายนั้น ๆ เว้นแต่ตนจะก่อให้เกิดขึ้น
โดยเจตนาหรือโดยกลฉ้อฉล หรือโดยความประมาทเลินเล่อ"แสดงว่าจ าเลยจะไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ก็
ต่อเมื่อเป็นการกระท าที่เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของจ าเลย ข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวไม่



88 

 เสียหายแก่อนามัย เป็นความเสียหายแก่สุขสักษณะ เช่น การกระท าให้มีกลิ่น
รบกวน เสียงดังรบกวน 

 เสียหายแก่เสรีภาพ คือการกระท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพตามประมวลกฏหมาย
อาญา เช่น การถูกกังขัง 

 เสียหายแก่ทรัพย์สิน เป็นการท าให้ทรัพย์สินเสียหายอาจเป็นความเสียหายที่
ปรากฏให้เห็นชัดเจนจนท าให้ทรัพย์มีสภาพที่เปลี่ยนไปหรือปราศจากความครอบครอง 

 เสียหายแก่สิทธิ คือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดนอกเหนือจากสิทธิในชีวิต ร่างกาย 
อนามัย เสรีภาพ และทรัพย์สิน เช่น สิทธิในครอบครัว 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามความรับผิดฐานละเมิดที่กระท าต่อสินค้าหรือบริการที่
ฮาลาลแล้วแม้ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการจะเจตนาหรือประมาทเลินเล่อท าต่อผู้บริโภคโดยผิดต่อ
กฏหมายแต่การที่ผู้บริโภคสินค้าหรือบริการจได้รับความเสียหายหรือไม่นั้น หากพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ละเมิด  ในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็อาจจะเป็นลักษณะของความเสียหายที่เกิดแก่
ร่างกายในแง่ของความเสียหายทางจิตใจ เนื่องจากผู้บริโภคมุ่งหวังที่จะได้บริโภคสินค้าหรือบริการที่
ฮาลาลที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม แต่อย่างไรก็ตามความเสียหายก็ไม่ถึงขั้นที่ปรากฏให้เห็น
ในทางกายภาพแต่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นทางอารมณ์หรือความรู้สึกดังที่ปรากฏในค าพิพากศาล
ฎีกาที่ 2816/2528 ความเศร้าโศกเสียใจของโจทก์เป็นเพียงอารมณ์ไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติให้
สิทธิโจทก์เรียกค่าเสียหายในเรื่องนี้ได้  

 4.4.2 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฟ้องฐานผิดสัญญา 
 การที่ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการท าการส่งมอบสินค้าหรือบริการโดยรู้อยู่แล้วว่า

สินค้าหรือบริการนั้นผลิตหรือให้บริการไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะผลิตสินค้าหรือ

                                           
รวมถึงการที่พนักงานโทรเลขก่อให้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือโดยกลฉ้อฉลหรือโดยความประมาท    
เลินเล่อ เมื่อฟังได้ว่าจ าเลยที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ จ าเลยที่ 1และจ าเลยที่ 2 จึง        
ไม่ได้รับยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว  แม้จ าเลยที่ 1 จะมิใช่ลูกจ้างหรือตัวแทนของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทยจ าเลยที่ 2 แต่จ าเลยที่ 1 ก็เป็นพนักงานในสังกัดของจ าเลยที่ 2 ปฏิบัติ
หน้าที่การงานตามที่ได้รับมอบหมายจากจ าเลยที่ 2 ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นผู้บังคับบัญชาเมื่อจ าเลย
ที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่การงานโดยประมาทเลินเล่อ ท าให้โจทก์ ได้รับความเสียหาย จ าเลยที่ 2 ต้องร่ามรับ
ผิดด้วย การที่โจทก์ได้รับความเศร้าโศกเสียใจ เนื่องจากได้รับโทรเลขที่จ าเลยที่ 1ปรุข้อความผิดเป็น
ว่าบุตรสาวโจทก์ถึงแก่กรรมแล้วนั้น ความเศร้าโศกเสียใจของโจทก์เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ทราบข่าวร้าย ไม่มีบทกฎหมายใดที่บัญญัติให้สิทธิโจทก์เรียกค่าเสียหายในเรื่องนี้ได้  
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ให้บริการ ที่มีส่วนประกอบหรือมีการปนเปื้อนที่ต้องห้าม (หะรอม) โดยปกติผู้บริโภคที่นับถือศาสนา
อิสลามถือว่าการปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) หรือไม่เป็นสาระส าคัญในการเลือกซื้อ
สินค้าหรือใช้บริการ การที่ผู้บริโภคตกลงในการเลือกชื้อสินค้าหรือบริการเป็นการแสดงเจตนาโดย
คาดหวังว่าสินค้าหรือบริการนั้นได้ผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม
ย่อมเป็นการแสดงเจตนาโดยถือว่าสิ่งที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นสารส าคัญ 18หาก
สินค้าหรือบริการไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลามย่อมท าให้ผู้บริโภคสามารถที่บอกล้างนิติกรรม
อันเป็นโมฆียะได้ นอกจากนี้การที่ผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการแสดงเครื่องรับรองฮาลาลต่อผู้บริโภคแต่
สินค้าหรือบริการนั้นผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการรู้อยู่แล้วสินค้าหรือบริการมีการปลอมปนหรือปนเปื้อน
สิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (หะรอม) ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการแสดง
เจตนาโดยใช้กลอุบายหลอกลวงโดยการปกปิดความจริง19ที่สินค้าหรือบริการมีการปลอมปนหรือ
ปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม (หะรอม) และการที่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการส่งมอบสินค้า
หรือให้บริการที่มีการปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องหามตามหลักศาสนาอิสลามย่อมเป็นการไม่ช าระ
หนี้ให้ถูกต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ หากผู้บริโภคได้รับความเสียหายสามารถ
เรียกร้องเยียวยาเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดข้ึนได้20 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้บริโภคสามารถที่ใช้
สิทธิในการบอกเลิกสัญญาและหากการเลิกสัญญาเป็นผลมาจากผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการมีส่วนผิดใน
การช าระหนี้ผู้บริโภคสามารถที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายได้ แต่ในการฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาส าหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภครายย่อยที่เป็นผู้ซื้อหรือใช้

                                           
  18 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 157 การแสดงเจตนาโดยส าคัญผิดใน

คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ 
   ความส าคัญผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นความส าคัญผิดในคุณสมบัติ ซึ่งตามปกติถือว่า

เป็นสาระส าคัญ ซึ่งหากมิได้มีความส าคัญผิด ดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้น 
  19ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 159 การแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล

เป็นโมฆียะการถูกกลฉ้อฉลที่จะเป็นโมฆียะตามวรรคหนึ่ง จะต้องถึงขนาด ซึ่งถ้ามิได้มีกลฉ้อฉล
ดังกล่าว การอันเป็นโมฆียะนั้นคงจะมิได้กระท าขึ้นถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาเพราะถูกกลฉ้อฉล
โดยบุคคล ภายนอก การแสดงเจตนานั้นจะเป็นโมฆียะต่อเมื่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ได้รู้ หรือควรจะได้รู้
ถึงกลฉ้อฉลนั้น 

  20 ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 215 เมื่อลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ให้ต้องตาม
ความประสงค์ อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซร้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายอันเกิด
แต่การไม่ช าระหนี้ได้ 
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บริการทั่วไป เนื่องจากในการฟ้องร้องอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายในมูลค่าที่สูงกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคซื้อหรือใช้
บริการ และนอกจากนี้ในการรวบรวมพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีผู้บริโภคค่อนข้างจะเสียเปรียบ
ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เนื่องจากพยานหลักฐานส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ในทางกลับกัน
ในมุมมองผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการอาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ผลิตหรือให้บริการในกรณีที่ สินค้าหรือบริการ
นั้นต้องผ่านขั้นตอน กระบวนการต่างๆหลายชั้นจนกว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะถึงมือผู้บริโภค เช่น 
ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การวางสินค้าจ าหน่าย ซึ่งจะให้ผู้บริโภคฟ้องร้องค่าเสียหายเอาแก่ใครคน
หนึ่งดูจะไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องร้องเท่าไหร จึงเห็นได้ว่าแม้ผู้บริโภคจะฟ้องร้องเรียกค่าสินไหม
ทดแทนในความเสียหายที่เกิดข้ึน  

 4.4.3 ประมวลกฏหมายอาญา  
 ประมวลกฏหมายอาญา ลักษณะ 8 บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้าไว้โดย

มาตรา 271 ในเรื่องของการหลอกลวงขาย โดยการกระท าให้ผู้บริโภคส าคัญผิดในแหล่งก าเนิดของ
สินค้า ภาพของสินค้า คุณภาพของสินค้า และปริมาณของสินค้า ซึ่งการหลอกลวงขายของผู้ผลิตสินค้า
หรือผู้ให้บริการหากมีการหลอกลวง ซึ่งสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลหรือไม่นั้นถือว่าเป็นลักษณะของ
สภาพสินค้าที่หมายถึง ธรรมชาติของสินค้าหรือสภาพที่เป็นจริงของสินค้านั้น หรืออาจเป็นลักษณะ
ของแหล่งก าเนิดสินค้า เมื่อสินค้าหรือบริการได้ผ่านการรับรองเกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลแล้ว
ย่อมถือว่าสินค้าหรือบริการนั้นมีแหล่งก าเนิดสินค้าหรือบริการที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อได้ว่าผ่าน
กระบวน ขั้นตอน ที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลาม 

 นอกจากนี้หากการหลอกลวงของผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการเป็นการกระท าโดย
เจตนาทุจริต หลอกลวงผู้บริโภคโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอก
หรือแจ้งให้ผู้บริโภคทราบก็ถือได้ว่า ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการกระท าผิดฐานฉ้อโกงตามประมวล
กฏหมายอาญามาตรา 34121 ได้  

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฏหมายอาญาที่จะฟ้องร้องด าเนินคดีต่อผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการก็มีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น 
การฟ้องร้องฐานฉ้อโกงตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 341 การกระท าความผิดของผู้ผลิตสินค้า
หรือให้บริการจะต้องเป็นการกระท าความผิดโดยมีเจตนากระท าโดยทุจริต ซึ่งในความเป็นจริงการ

                                           
  21 ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดง

ข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง หรือบุคคลที่สามหรือ ท าให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามท า ถอน
หรือท าลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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กระท าความผิดนั้นมีได้ทั้งการกระท าโดยเจตนา หรือการกระท าโดยประมาท และหากผู้ผลิตสินค้า
หรือบริการกระท าให้สินค้าหรือบริการนั้นเกิดการปลอมปนหรือปนเปื้อนโดยประมาทเลินเล่อ ผลคือ
ท าให้การกระท าของผู้ผลิตสินค้าหรือให้บริการนั้นขาดองค์ประกอบในความผิดฐานฉ้อโกง แต่แม้การ
กระท าความผิดของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการจะไม่ต้องรับผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 341 แต่การกระท าความผิดนั้นอาจเป็นการลวงขายอันความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา 
มาตรา 271 อย่างไรก็ตามในการพิจารณาความรับผิดทางอาญาจะต้องมีการตีความโดยเคร่งครัด ซึ่ง
ตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 271 ก าหนดให้เฉพาะการขายสินค้าเท่านั้นที่จะเป็นความผิดได้ 
แต่ในความเป็นจริง ในการอุปโภคหรือบริโภคของผู้บริโภคนั้นไม่ได้ก ากัดเฉพาะเรื่องการซื้อขาย
เท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมอ่ืนอีกมากมายที่ผู้บริโภคกระท าการในการอุปโภคหรือบริโภค เช่น การขนส่ง 
หรือการใช้บริการอย่างอ่ืน จึงเห็นได้ว่าแม้ผู้บริโภคมีสิทธิที่ด าเนินคดีทางอาญาแก่ผู้ผลิตสินค้าได้ แต่
หากการกระท าของผู้บริโภคไม่ใช่การซื้อสินค้าแต่เป็นการใช้บริการ ผุ้บริโภคย่อมไม่สามารถท่ีฟ้องร้อง
ด าเนินคดีเอาแก่ผู้ให้บริการได้ จึงถือเป็นช่องว่างที่ท าให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความคุ้มครอ 

 4.4.4 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  
 เมื่อมีการกล่าวถึงฮาลาลสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะพูดถึงเป็นประการแรก         

คือ อาหาร ซึ่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
มาตรา 25 ก าหมดห้ามมิให้ผ้ีใดผลิต น าเข้าเพ่ือจ าหน่าย หรือจ าหน่ายอาหารดังต่อไปนี้   

 อาหารไม่บริสุทธิ์ คือ อาหารที่มีลักษณะอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่
สุขภาพเจือปนอย่ีด้วย หรืออาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอย่ีในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของ
อาหารนั้นลดลงเว้นแต่การเจือปนเป็นการจ าเป็นต่อกรรมวิธีผลิต การผลิต และได้รับอนุญาตจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่แล้ว หรืออาหารที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาหาร
ที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคที่อาจติดต่อถึงคนได้ และอาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะ
เป็นอันตรายรายแก่สขุภาพ        

 อาหารปลอมอาหาร คือ อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นอาหารที่ได้สับเปลี่ยน
ใช้วัตถุอ่ืนแทนบางส่วนหรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสียทั้งหมดหรือบางส่วนและจ าหน่ายเป็น
อาหารแท้อย่างนั้นหรือใช้ชื่ออาหารแท้นั้น หรือวัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหาร หรืออาหารที่ได้
ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆโดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความช ารุดบกพร่องหรือความด้อยคุณภาพ        
หรืออาหารที่มีฉลากเพ่ือลวงหรือพยายามลวงผ้ีซื้อในเรื่องคณุภาพ  ปริมาณ ประโยชน์ หรือในเรื่อง
สถานที่และประเทศที่ผลิต หรืออาหารที่ผลิตไม่ถูกต้องต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรี
ประกาศ  

 อาหารผิดมาตรฐาน คือ อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่
รัฐมนตรี ประกาศก าหนด 
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 อาหารอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนด คือ อาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือมี
สรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือมีคณุค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม22 

 เมื่อพิจารณาคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จะเห็นได้
ว่าการคุ้มครองมุ่งไปที่การคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคท่ี
เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามที่การอุปโภคหรือบริโภคมีความเชื่อมโยงกับหลักความเชื่อทางศาสนา ซึ่ง
อาหารนั้นแม้จะถูกหลักอนามัยตามพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 แต่หากมีการปลอมปนหรือมี
การติดฉลากที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้อาจถือว่าเป็นอาหารปลอมได้ตาม       
มาตรา 2723 แม้ผู้บริโภคอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ด าคดีเอาผิดแก่ผู้ผลิตสินค้าตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้แต่ในความเป็นจริงกิจกรรมที่ผู้บริโภคที่เป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามอุปโภคบริโภคไม่ได้มีเพียงแต่อาหารเท่านั้นยังมีกิจกรรมอ่ืนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้

                                           
  22 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 29 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่า

เป็นอาหารตามมาตรา 25 (4)  
   ( 1 ) ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือ 
   ( 2 ) มีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ หรือ 
   ( 3 ) มีคุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม 

  23 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 27 อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่า
เป็นอาหารปลอม 

   ( 1 ) อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอ่ืนแทนบางส่วน หรือคัดแยกวัตถุที่มีคุณค่าออกเสีย
ทั้งหมดหรือบางส่วน และจ าหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น หรือใช้ชื่ออาหารแท้นั้น 

   ( 2 ) วัตถุหรืออาหารที่ผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใด และจ าหน่ายเป็นอาหาร
แท้อย่างนั้น 

   ( 3 ) อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใด ๆ โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความ
ช ารุดบกพร่อง หรือความด้อยคุณภาพของอาหารนั้น 

   ( 4 ) อาหารที่มีฉลากเพ่ือลวง หรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ 
ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอ่ืน หรือในเรื่องสถานที่และประเทศท่ีผลิต 

  ( 5 ) อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา 6 (2) หรือ (3) ถึงขนาดจากผลวิเคราะห์ปรากฏว่า ส่วนประกอบที่เป็นคุณค่าทางอาหาร
ขาดหรือเกินร้อยละสามสิบจากเกณฑ์ต่ าสุดหรือสูงสุด หรือแตกต่างจากคุณภาพหรือมาตรฐานที่ระบุ
ไว้จนท าให้เกิดโทษหรืออันตราย 
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บริการร้านอาหาร การใช้บริการขนส่ง การใช้บริการโรงแรม เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาความรับผิดตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นี้จะให้ความคุ้มครองผู้บริโภคแค่เรื่องของอาหารเท่านั้นและใน
การได้รับการเยียวยาความเสียหายของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นั้นไม่ได้
ก าหนดการเยียวยาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นคงมีเพียงการลงโทษโดยการเพิง
ถอนใบอนุญาต และการลงโทษทางอาญาเท่านั้น จึงถือได้ว่าพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522        
นี้ยังมีช่องว่างในการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ 

 4.4.5 พระราบบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  
 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ . 2522 ฉบับแก้ไขพ .ศ . 2556 เป็น

กฏหมายที่ก าหนดให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการบริโภคสินค้าหรือการใช้บริการโดย
ก าหนดสิทธิพ้ืนฐานที่ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครองอันได้แก่ 

 สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ
สินค้าหรือบริการ 

 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 
 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 
 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 
 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
 การคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นั้น หาก

พิจารณากรณีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลตามฏหมาย
ฉบับนี้ ซึ่งสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นฮาลาลที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองสินค้าหรือบริการนั้นจะต้องผ่านการได้รับรองเครื่องหมายฮาลาล อันจะเป็นลักษณะของการ
ขายสินค้าหรือการให้บริการที่จะต้องมีการโฆษณา หรือมีการแสดงฉลากที่แสดงให้เห็นว่าสินค้าหรือ
บริการได้ผ่านกระบวนการรับรองเครื่องหมายฮาลาลที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22 ก าหนดให้ “การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรม
ต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าว
นั้นจะเป็นข้อความที่เก่ียวกับแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจน
การส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ 

 ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ
เป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม 

 ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง 
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 ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่
ว่าจะกระท าโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการสถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกิน
ความจริง หรือไม่ก็ตาม 

 ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระท าผิดกฎหมาย
หรือศีลธรรม หรือน าไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ 

 ข้อความที่จะท าให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคี ในหมู่
ประชาชน 

 ข้อความอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่าเป็นข้อความที่ไม่อาจ

เป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (๑) 
 ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคจากการติดป้ายฉลากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 30 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ 
ร่างกาย หรือจิตใจ เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้
เป็นประจ า ซึ่งการก าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริง
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับสินค้านั้นแต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะเห็นได้ตามกฏหมาย
ฉบับนี้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจอันตรายต่อจิตใจไว้ด้วยปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ  อันตรายที่
อาจเกิดขึ้นต่อจิตใจนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นี้มีเจตารมณ์ให้ความคุ้มครอง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อจิตใจแค่ไหน จะต้องเป็นอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ในทางกายภาพเช่น 
การท าให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านสุขภาพจิต หรือรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทางความรู้สึกหรือ
อารมณ์ด้วย หากเราพิจารณาตามแนวของค าพิพากษาของศาลประเทศไทยนั้นเห็นได้ว่าศาลของ
ประเทศยังไม่ให้การรับริงในการฟ้องร้องเรียกเอาค่าเสียหายอันเป็นสินไหมทดแทนจากความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์ นอกจากในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการติดป้ายฉลากนี้
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้ความคุ้มครองเฉพาะการคุ้มครองผู้บริโภคสินค้า
เท่านั้นไม่รวมถึงการบริการด้วย24 

                                           
  24 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ .ศ.2522 มาตรา 30 ให้สินค้าที่ผลิตเพ่ือขาย

โดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือขายเป็น
สินค้าท่ีควบคุมฉลาก  
    ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับสินค้าที่คณะกรรมการว่าด้วยฉลากก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 ในส่วนของการด าเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคนั้นพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ.2551 ก าหนดให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอ านาจในการด าเนินคดีเกี่ยวคดี
ผู้บริโภคแทนผู้เสียหาย โดยผู้บริโภคที่เป็นผู้เสียหายจะต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ซึ่งจะเกิดปัญหาที่ตามมาคือเมือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนมาแล้วจะ
ด าเนินคดีต่อผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการหรือไม่เป็นตุลพินิจของคณะกรรมคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่ ฟ้องหรือไม่ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ วิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค          
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ก าหนดให้ สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค รับรองตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค  มีอ านาจฟ้องและด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้  และการ
ถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอมความจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคที่
เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล หากถ้าภายหลังที่ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้ว  สมาคมหรือมูลนิธิผู้ยื่นฟ้อง
ถูกเพิกถอนการรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่สามารถด าเนินคดีต่อไปได้  
ให้ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องเข้าด าเนินคดีต่อไปได้ 

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาสิทธิของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 
2522 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 แล้วจะเห็นได้ว่ากฏหมายทั้งสองฉบับ
แม้จะให้ความคุ้มครองสิทธฺของผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้บริโภคเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในการจะได้รับ
ความคุ้มครองการบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นฮาลาลแต่ก็ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองผู้บริโภคท่ี
นับถือศาสนาอิสลามที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีอิงกับหลักความเชื่อทางศาสนาได้ครอบคลุมทั้งหมด 
 4.4.6 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย 
พ.ศ.2551  

 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย 
พ.ศ.2551 มีการบัญญติให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสินค้านั้นไม่มีความปลอดภัย
โดยให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไมวาจะเปน ความเสียหายตอชีวิต  
รางกาย  สุขภาพ  อนามัย  จิตใจ  หรือทรัพยสินทั้งนี้ไมรวมถึงความเสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัย        
และพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่ เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ .ศ .2551             
ได้ให้นิยามความหมายของความเสียหายต่อจิตใจ หมายถึง ความเจ็บปวด ความทุกขทรมาน       

                                           
  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ ร่างกาย หรือจิตใจ 
เนื่องในการใช้สินค้าหรือโดยสภาพของสินค้านั้น หรือมีสินค้าที่ประชาชนทั่วไปใช้เป็นประจ า ซึ่งการ
ก าหนดฉลากของสินค้านั้นจะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภคในการที่จะทราบข้อเท็จจริงในสาระส าคัญ
เกี่ยวกับสินค้านั้นแต่สินค้าดังกล่าวไม่เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการว่าด้วย
ฉลากมีอ านาจก าหนดให้สินค้านั้นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความเสียหายตอจิตใจอยาง
อ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หากเราพิจารณาโดยไม่พิจารณามาตราอ่ืนประกอบดูเหมือนว่า
พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนี้จะสิทธิผู้บริโภคเรียกร้อง
เอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยได้ แต่หากพิจารณาตามมาตรา 13
ที่ก าหนดให้คาเสียหายส าหรับความเสียหายตอจิตใจนั้นต้องเปนผลเนื่องมาจากความเสียหายที่
เกิดข้ึนตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย ไม่รวมถึงความเสียของจิตใจที่เกิดจากความรู้สึก
ที่ ไม่สามารถแสดงให้ทางกายภาพ และหากผู เสียหายถึงแก ความตาย สามี ภริยา บุพการี              
หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ  

 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่
ปลอดภัย พ.ศ.2551 ก าหนดให้เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยเท่านั้นไม่ได้ให้ความ
คุ้มครองถึงการบริการ ซึ่งสินค้าที่ไม่ปลอดภัย หมายถึง สินคาที่กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายขึ้น
ไดไมวาจะเปนเพราะเหตุจากความบกพรองในการผลิตหรือการออกแบบ หรือไมไดก าหนดวิธีใช      
วิธีเก็บรักษา ค าเตือน หรือขอมูลเกี่ยวกับสินคา หรือก าหนดไวแตไมถูกตองหรือไมชัดเจนตามสมควร  
ทั้งนี้โดยค านึงถึงสภาพของสินคารวมทั้งลักษณะการใชงานและการเก็บรักษาตามปกติธรรมดาของ    
สินคา 

 ในส่วนของการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ก าหนดให้ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคม
หรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มี
อ านาจฟ้องและด าเนินคดีผู้บริโภคแทนผู้บริโภคได้ และการถอนฟ้องหรือการประนีประนอมยอม
ความจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องมาแสดงต่อศาล หากถ้าภายหลังที่
ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วสมาคมหรือมูลนิธิผู้ยื่นฟ้องถูกเพิกถอนการรับรอง ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่สามารถด าเนินคดีต่อไปได้ ให้ผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องเข้าด าเนินคดีต่อไปได้ 
 4.4.7 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการ
ฮาลาล พ.ศ.2558 

 การคุ้มครองผู้บริโภคตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ไม่ได้ก าหนดเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคไว้ชัดเจน แต่
เมื่อพิจารณาตามระเบียบข้อที่  7 ให้นิยามผู้บริ โภค หมายถึง ผู้ที่ซื้อหรือได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบการ หรือตัวแทนผู้ได้รับเสนอ หรือการชักจูงจากผู้ประกอบการ เพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับ
บริการ และหมายความรวมถึงผู้ ใช้สินค้าบริการจากผู้ประกอบการโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสีย
ค่าตอบแทน แต่เมือพิจารณาถึงกิจกรรมที่ผู้บรโภคอุปโภคหรือบริโภค ระเบียบคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ.2558 ให้การคุ้มครองผู้บริโภค
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ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือสิ่งผลิตขึ้นตามกระบวนการ
มารฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหมายความรวมถึง การจ าหน่าย การบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
การโลจิสติกส์ และนวัตกรรม ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม แต่เนื่องจากระเบียบ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 เป็นระเบียบ
ที่มีเจตนารมณ์ในการรับรองและควบคุมผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล ท า
ให้คุ้มครองผู้บริโภคจะปรากฏในรูปแบบของมาตรการทางปกครองเช่นการยกเลิกใบอนุญาตรับรอง
เครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคที่ปรากฎในระเบียบ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ.2558 ข้อ 69 ที่
ก าหนดว่าผู้ใดขาย จ าหน่าย หรือให้บริการโดยหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมาย ข้อความ รูปภาพ 
การแต่งกาย หรือการแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการฮาลาล โดยให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอ านาจด าเนินคดีตามกฏหมาย
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพ่ือ
ความเสียที่เกิดขึ้นระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮา
ลาล พ.ศ.2558 ไม่ได้ก าหนดให้ผู้บริโภคสามารถที่เรียกร้องหรือมอบหมายให้คณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยเรียกแทนผู้บริโภคได้ 
 4.4.8 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... 

 ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล 
พ.ศ. …. มาตรา 8 มีการก าหนดให้ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล25หรือผู้ใช้บริการจากการให้บริการที่
ได้รับการรับรองฮาลาลมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังนี้ 

 สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง 
 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นควรก าหนดฐาน

เท่าไหร่ 
 สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการเท่าที่จ าเป็นต่อการ

คุ้มครองหรือปกป้องประโยชน์ของตนโดยชอบด้วยกฏหมาย 
 สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนตัวในกรณีที่ได้มีการร้องเรียน

เกี่ยวกับการรับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการใดๆว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม 

                                           
  25 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … ผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สิ่ง

ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการอุปโภคหรือบริโภค  ซึ่งได้แก่ อาหาร 
เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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 ผู้เขียนมีความเห็นว่าในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคตามร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
กิจการฮาลาล พ.ศ. ... ยังส่วนที่ไม่ครอบคลุมตามสิทธิที่แท้จริงของผู้บริโภคตามมาตรา 8 (1) “สิทธิที่
จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง” จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติ    
ให้ความคุ้มครองเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงการให้บริการด้วย นอกจากนี้ในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดเกี่ยวกับฮาลาลของผู้บริโภค เนื่องจากความเสียหายจากการละเมิด      
ฮาลาลเป็นความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายทางความรู้สึกหรืออารมณ์ ซึ่งในปัจจุบันศาลใน
ประเทศไทยยังคงปฎิเสธในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกหรืออารมณ์ เพ่ือเป็น
การให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคฮาลาลให้ชัดเจนร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล 
พ.ศ. ...ควรก าหนดการชดเชยค่าเสียหายที่มีความแน่นอนโดยอาจคิดจากมูลค่าของราคาสินค้าหรือ
บริการที่ผู้บริโภคได้บริโภคหรือใช้บริการ 

 ส่วนการด าเนินคดีนั้นร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยการจัดตั้งองค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยก าหมดให้องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลมีอ านาจ  
ในการเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหาย และมีการก าหนดให้ไม่ให้ องค์กร
คุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตให้ถอนฟ้อง การก าหนดมาตรการ
ทางปกครองและบทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดกฎหมายหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบหรือเงื่อนไขท่ีก าหนด ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... ก าหนดให้ใน
กรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของ
ผู้ประกอบการรายใดเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลหรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาลที่
ก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือปิดการให้บริการดังกล่าว  และให้
ผู้ประกอบการรายนั้นแก้ไขให้ถูกต้องหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ใน
กรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่คณะกรรมการก าหนดให้
คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  2 เท่าของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วหรือค่าบริการที่ได้รับ หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่ง
ลงโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 500,000 บาท และหรือพักใช้ หรือเพิกถอนการรับรองฮาลาลใน
ผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดหรือทั้งหมดหรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ทั้งนี้ โดย
ค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด รวมทั้งให้คณะกรรมการประกาศแจ้งโดยวิธีการใดๆ 
ตามที่ เห็นสมควรเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  หากการกระท าความผิดของ
ผู้ประกอบการเกิดขึ้นเนื่องจากการจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษา ฮา
ลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผู้เชือดสัตว์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้
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ใบอนุญาตหรือพักหน้าที่ชั่วคราวหรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือถอดถอนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ 
ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงของผลที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นส าคัญ  

 ส าหรับการลงโทษผู้กระความผิดเกี่ยวกับฮาลาลนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้
ก าหนดโทษแก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาลไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในส่วน
ของผู้ประกอบการนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดโทษส าหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ         
หากผู้ประกอบการนั้นยื่นค าขอให้ตรวจรับรองฮาลาลโดยแจ้งข้อความหรือใช้เอกสารหลักฐานที่เป็น
เท็จหรือปลอมโดยมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ26         
หรือหากผู้ประกอบการรายใดไม่ด าเนินการเป็นไปตามคู่มือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการฮาลาลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ27   

 ส าหรับการกระท าอความผิดของผู้ที่เป็นองค์กรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดโทษแก่ ผู้ตรวจรับรองฮาลาลผู้ใด                         
ท ารายงานการตรวจสอบสถานประกอบการเป็นเท็จต้องต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน                                 
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ28 และหากเป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาล คณะที่ปรึกษา
ระบบงานฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงาน หรือสถานประกอบการ ผู้เชือดสัตว์ผู้ใด ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ29 แต่หากปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

                                           
  26 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 82 ผู้ประกอบการราย

ใดยื่นค าขอให้ตรวจรับรองฮาลาลโดยแจ้งข้อความหรือใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จหรือปลอม         
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  27ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 89 ผู้ประกอบการราย
ใดไม่ด าเนินการเป็นไปตามคู่มือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการฮาลาลที่ได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด         
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  28 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.   มาตรา 83 ผู้ตรวจรับรอง      
ฮาลาลผู้ใดท ารายงานการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรา 25 เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  29 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ…. มาตรา 84 ผู้ตรวจรับรองฮา
ลาล คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงาน หรือสถานประกอบการ ผู้เชือด
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โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง1,000,000 ล้านบาท     
หรือทั้งจ าทั้งปรับ30 ส าหรับบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็ตามหากกระท าความผิด
โดยการปลอมใบรับรอง หรือเครื่องหมายฮาลาล หรือเลียนแบบใบรับรองหรือเครื่องหมายฮาลาล      
ก็ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน รวมถึงผู้น าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่   
ปลอมหรือเลียนแบบและการให้บริการหรือเสนอให้บริการซึ่งเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ปลอม    
หรือเลียนแบบด้วย31 ส าหรับความผิดที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือขัดขวางไม่อ านวยความ
สะดวกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ก็เป็นความผิดที่ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน

                                           
สัตว์ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  30 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ… มาตรา 85 กรรมการ 
อนุกรรมการ คณะท างาน คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล หรือผู้ เชือดสัตว์ ผู้ใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  31 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 86 บุคคลใดปลอม
ใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาลต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 87 บุคคลใดเลียน
ใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพ่ือให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายรับรองฮา
ลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 88 บุคคลใด 
   (1) น าเข้ามาในราชอาณาจักร จ าหน่าย เสนอจ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอมตามมาตรา 86 หรือที่เลียนเครื่องหมายรับรองฮาลา
ลตามมาตรา 87 หรือ 

   (2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอมตามมาตรา 
86 หรือที่เลียนเครื่องหมายรับรองฮาลาลตามมาตรา 87 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ปลอมหรือ
เลียนเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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ตามมาตา 91 ถึงมาตรา 93 32 หากผู้ใดกระท าความผิดโดยการขาย จ าหน่าย หรือให้บริการโดย
หลอกลวงเพ่ือให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ฮาลาลก็ต้องระวางโทษเช่นกัน33

หากเป็นการกระท าความผิดโดยการปลอมปนโดยการน าวัตถุดิบ ส่วนประกอบสารปรุงแต่ง หรือวัตถุ
อ่ืนใดที่ไม่ฮาลาลผสมเข้ากับผลิตภัณฑ์ฮาลาลก็ต้องระวางโทษ34และหากเป็นการใช้เครื่องหมายโดย
ไม่ได้รับอนุญาตหรือประกอบกิจการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลหรือประกอบกิจการตรวจ
รับรองหรือเป็นผูตรวจรับรองฮาลาลหรือเป็นที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือเป็นผู้เชือดหรือ
ผู้ตรวจฮาลาลโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้นั้นตองรับโทษเช่นกัน35 

 
 
 
 

                                           
  32 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 91 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

   มาตรา 92 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาล 
ตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือแก่ผู้ตรวจการฮาลาลตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

   มาตรา 93 ผู้ ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้ตรวจการฮาลาล ตามมาตรา 46 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

  33 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 94 ผู้ใดขาย จ าหน่าย 
หรือให้บริการโดยหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมายข้อความ รูปภาพ การแต่งกายหรือการแสดงตน
อย่างใด เพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ฮาลาลตาพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  34 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 95 ผู้ใดปลอมปน
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยการน าวัตถุดิบ ส่วนประกอบสารปรุงแต่ง หรือวัตถุอ่ืนใดที่ไม่ฮาลาลผสมเข้ากับ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  35 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … มาตรา 96 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
30 มาตรา 32 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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กฏหมายฮาลาลของ
ประเทศมาเลเซีย 

กฏหมายฮาลาลของ
ประเทศสิงคโปร์ 

กฏหมายฮาลาลของ
ประเทศอินโดนีเซีย 

กฏหมายฮาลาลของ
ประเทศไทย 

1. ก ฎ ห ม า ย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ท า ง
ก า รค้ า ว่ า ด้ ว ย ก า ร
แ ส ด ง ฮ า ล า ล  The 
Trade Description 
of Halal Order 2011 

1. พระร าช บั ญ ญั ติ
บริหารกิจการศาสนา
อิ ส ล าม  พ .ศ . 2509 
The Administration 
of Muslim Law Act 
1978 

1. กฏหมายอิสลาม
ISLAMIC LAW - 

1. ร่างพระราชบัญญัติ
ก า รบริ ห า รกิ จ ก า ร    
ฮาลาล พ.ศ. … 

2. ก ร ม ม า ต ร ฐ า น
มาเลเซียเป็นผู้ก าหนด
มาตรฐาน และฝ่าย
กิจการศาสนาอิสลาม 
JAKIM เป็นผู้ รั บรอง  
ฮาลาล 

2. MUIS เป็นองค์กรที่
ก าหนดมาตรฐานและ
รับรองฮาลาล 

2. LP.POM-MUI เป็น
ผู้ ก าหนดมาตรฐาน   
และMUI เป็นผู้รับรอง    
ฮาลาล 

2. คณะกรรมการควบ  
คุมมาตรฐานฮาลาล  
แห่งชาติเป็นผู้ก าหนด
ม า ต ร ฐ า น  แ ล ะ
คณะกรรมการกลาง
อิ ส ล า ม แ ห่ ง ป ร ะ      
เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ
คณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจังหวัดเป็นผู้
รับรองฮาลาล 

3. สิ่งที่ให้การรับรอง    
ฮ าล าล  โ ลจิ สติ ก ส์  
อาหาร การจ าหน่าย
อาหาร การเงิน ยา
และเครื่องส าอาง โรง
ฆ่าสัตว์ ห้องปฏิบัติการ 

3. สิ่ ง ให้ การรั บรอง       
ฮาลาลสินค้า อาหาร
และบริการเกี่ยวเนื่อง 

3. สิ่งที่ให้การรับรอง     
ฮาลาล กระบวนการ
ต่างๆในอุตสาหกรรม 
โรงฆ่าสัตว์ ร้านอาหาร 
บริการจัดเลี้ยง 

3. สิ่งที่ให้การรับรอง     
ฮ า ล า ล  ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ส าหรับอุปโภคบริโภค 
การให้บริ การ  การ
เชือดสัตว์ การส่งออก 

3. บ ท ล ง โ ท ษ  นิ ติ
บุคคลปรับไม่ เกิน  5 
ล้ า น ริ ง กิ ต  ใ น ก า ร
กระท าผิดครั้งแรกและ
ปรับไม่ต่ ากว่า 5 ล้าน

3. บทลงโทษ ปรับไม่
เ กิ น ค รึ่ ง ห นึ่ ง ข อ ง
จ านวนเงินสูงสุ ด ใน
ความผิดหรือ  2000 
เหรียญสิงคโปร์แล้วแต่

3. เพิกถอนใบอนุญาต 3. บทลงโทษปรับ หรือ
จ าคุก หรือทั้ งจ าทั้ ง
ปรับ 



103 

ริงกิตในการกระท าผิด
ซ้ า บุคคลธรรมดาปรับ
ไม่ เกิน 1 ล้านริงกิต
หรือจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และ
ปรับไม่ต่ ากว่า 5 ล้าน
ริงกิตหรือจ าคุกไม่เกิน 
5 ปีหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

จ านวนใดจะมากกว่า
และโทษจ าคุก 

 
ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบกฏหมายเกี่ยวกับฮาลาลของประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย   
กับร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. …ของประเทศไทย 
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บทที ่5 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

 
  ธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาลซึ่งกลุ่มผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ
โดยอิงความเชื่อทางศาสนาอิสลาม กล่าวคือสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกบริโภคหรือใช้บริการนั้นจะต้องเป็นสิ่ง
ที่ผ่านกระบวนการต่างๆจนถึงมือผู้บริโภคจะต้องไม่มีส่วนประกอบหรือการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามตาม
บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

 
5.1 บทสรปุทัว่ไป 
 
  ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีการบริโภคที่มีการเชื่อมโยงกับความเชื่อ                        
ทางศาสนาอิสลามโดยการบริ โภคตามหลักศาสนาอิสลามและเป็นตลาดที่กลุ่ มผู้บริ โภค                  
อยู่ในวงจ ากัดหรือที่เรียกว่า (Niche Market) แต่อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นตลาดที่มีกลุ่มผู้บริโภค         
ที่อยู่ในวงจ ากัด แต่ผู้บริโภคกลุ่มนี้โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มากที่สุด
โดยเฉพาะผู้บริโภคในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล เมื่อมี การ
ผลิตสินค้าหรือบริการเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการผลิตสินค้าหรือบริการแล้วจะต้องมีการน าสินค้าหรือ
บริการนั้นๆออกสู้ตลาดถึงจนมือผู้บริโภค แม้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะได้ผ่านกระบวนการเตรียมการผลิต 
กระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วนในการ
ปฎิบัติตามมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาลแล้ว แต่ในช่วงกระบวนการก่อนการผลิตสินค้าหรือบริการ 
และกระบวนการขนส่งรวมถึงกระบวนการจัดวางสินค้าหรือบริการก่อนที่น าสินค้าหรือบริการสู้มือ
ผู้บริโภคนั้น ซึ่งในกระบวนการเหล่านี้ แม้สินค้าหรือบริการจะเป็นสิ่งที่ผลิตหรือให้บริการที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม แต่กระบวนการก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการก่อนการผลิตหรือ
ให้บริการหรือหลังจากผลิตออกมาแล้วอาจมีการปนเปื่อนสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลามได้ หรือ
ที่เรียกว่า หะรอม   
  สิ่งที่จะช่วยให้การผลิตภัณฑ์ฮาลาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการตระเตรียม การผลิตหรือการให้บริการ การขนส่ง                  
การจ าหน่ายจนถึงมือผู้บริโภค คือการก าหมดมาตรฐานฮาลาลที่ถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลามท้ังมาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์  
  เพ่ือเป็นการพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี โดยมีการเปิด
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เสรีการค้าและการบริการ 12 สาขา ได้แก่ สาขาผลิตภัณฑ์เกษตร สาขาประมง สาขาผลิตภัณฑ์ยาง 
สาขาสิ่งทอ สาขายานยนต์ สาขาผลิตภัณฑ์ไม้ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขา
สุขภาพ สาขาท่องเที่ยว สาขาการบิน และสาขาโลจิสติกส์  ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเข้าสู่ระบบการค้าเสรีเช่นกัน ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยพบกับความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมีผลกระทบอย่างมากในเรื่องของการลงทุน และการปรับตัวรับกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายใต้การเข้ามาลงทุนของนายทุนชาวต่างชาติ ซึ่งจะรวมไปถึงทางด้าน
เทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งประเทศไทยจะต้องปรับตัวให้พร้อมต่อการด าเนิน
ธุรกิจต่อไป การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ธุรกิจและการค้าในทุกภาคส่วนตื่นตัว ไม่เว้น
แม้แต่ในธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการการค้า อย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการเตรียมความพร้อมโดยการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานทาง การค้าให้เทียบเท่าประเทศอ่ืนในอาเซียน 
  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมธุรกิจฮาลาลในระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเช่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศใน
กลุ่มตะวันออกกลาง เป็นต้น ให้มีความเชื่อมั่นในสินค้า อาหาร หรือบริการ ของประเทศไทยอันจะ
เป็นที่แน่ใจว่าสินค้า อาหาร หรือบริการนั้นได้ผ่านมาตรฐานฮาลาลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน
อาหารฮาลาล มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ และมาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ประเทศ
ผู้บริโภคมีการก าหนดไว้ ซึ่งตามอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
Article 35 ก าหนดให้ผู้ขายจะต้องส่งมอบสินค้าในจ านวน คุณภาพ และตามรายละเอียดที่ตกลงใน
สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ และหากสัญญาซื้อขายมิได้ก าหนดเป็นอย่างอ่ืน สินค้าจะต้องมีความ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสินค้านั้นๆ ตามปกติ Article 35 (2) (a) ซึ่งในกรณีนี่ศาลสูง
ของประเทศเยอรมนีในคดี Mussels case (German Supreme Court of 8 March 1995) ได้วาง
หลักว่าผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ประเทศผู้ขายระบุไว้ จึงจะถือว่า
ผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าถูกต้องตามสัญญา โดยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าในประเทศ ผู้ซื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติแล้ว ผู้ขายไม่สามารถเข้าไปรับรู้ถึง
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าในประเทศผู้ซื้อ เว้นแต่ต้องรับผิด เนื่องจากส่งมอบสินค้าไม่
ถูกต้องตามสัญญาเมื่อน าคดี Mussels case มาเทียบกับกรณีที่ผู้ขายในประเทศไทยส่งมอบสินค้าฮา
ลาลโดยได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือมาตรฐานการผลิตสินค้าฮาลาลในประเทศไทยถูกต้องแล้ว 
ผู้ผลิตสินค้าฮาลาลไม่จ าเป็นต้องพิจารณาข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าในประเทศผู้ซื้อแต่
อย่างใด เนื่องจากโดยปกติแล้ว ผู้ขายไม่สามารถเข้าไปรับรู้ถึงข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าใน
ประเทศผู้ซื้อ เว้นแต่กฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าในประเทศผู้ขายสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่บัญญัติ
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โดยประเทศผู้ซื้อ ผู้ซื้อได้แจ้งผู้ขายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว หรือผู้ขายรู้หรือควรจะรู้ เกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์เก่ียวกับสินค้าดังกล่าวที่บัญญัติโดยประเทศผู้ซื้อ 
 
5.2 บทสรุปทางกฏหมาย 
 
  ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนมากมิได้เป็นผู้นับถือศาสนา
อิสลามซึ่งถือเป็นจุดอ่อนในทางภาพลักษณ์ที่มีความส าคัญ อีกท้ังในปัจจุบันประเทศไทยไม่บทบัญญัติ
ของกฎหมายจะลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาล หรือมาตรฐานฮาลาล ที่รับรองว่าสินค้า  
อาหาร หรือบริการไม่มีส่วนผสมหรือปนเปื้อนสิ่งที่เป็นของต้องห้ามตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามใน
ทุกขั้นตอนจนถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาธุรกิจฮาลาลของไทย ให้ได้รับความน่าเชื่อถือใน
กลุ่มตลาดของผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือสาสนาอิสลามและกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปที่ไม่ได้นั บถือศาสนา
อิสลาม โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการส่งออกไปยังประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งประเทศเหล่านี้
ให้ความส าคัญเรื่องฮาลาลนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ส่งผลให้ประเด็นในเรื่อง
ของการก ากับดูแลความถูกต้องทางศาสนาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และมีความเชื่อมโยงกับการสร้าง
ความเชื่อมั่น กรณีดังกล่าวท าให้ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นทางด้านความถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลามให้เกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรฐาน และศักยภาพ
ในการด าเนินงานให้ยิ่งขึ้นไป  
  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับฮาลาลของประเทศไทยในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 เพียงกฏหมายเดียวที่บัญญัติเรื่องเกี่ยวกับฮาลาลโดยเฉพาะ 
โดยให้อ านาจแก่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีอ านาจออกกฏ ระเบียบเกี่ยวกับ       
ฮาลาล ซึ่งปัจจุบัน คือ ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินกิจการ
ฮาลาล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกิจการฮาลาล ที่ก าหนดมาตรการและวิธีการ
ด าเนินการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล     
แม้ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการด าเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 
จะให้การคุ้มครองผู้บริโภคครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ
สิ่งผลิตขึ้นตามกระบวนการมารฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหมายความรวมถึง การจ าหน่าย การบริการ 
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโลจิสติกส์ และนวัตกรรม ที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม แต่
เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 
พ.ศ.2558 เป็นระเบียบที่มีเจตนารมณ์ในการรับรองและควบคุมผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับรอง
เครือ่งหมายฮาลาล ท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคจะปรากฏในรูปแบบของมาตรการทางปกครองเช่นการ
ยกเลิกใบอนุญาตรับรองเครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการเท่านั้น ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค
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ที่ปรากฎในระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 
พ.ศ.2558 ข้อ 69 ที่ก าหนดว่าผู้ใดขาย จ าหน่าย หรือให้บริการโดยหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมาย 
ข้อความ รูปภาพ การแต่งกาย หรือการแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการฮาลาล โดยให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีอ านาจ
ด าเนินคดีตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคในอันที่จะ
เรียกร้องค่าเสียหายเพ่ือความเสียที่เกิดขึ้น ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย     
ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ.2558 ไม่ได้ก าหนดให้ผู้บริโภคสามารถท่ีเรียกร้องหรือมอบหมาย
ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเรียกแทนผู้บริโภคได้ หรือสามารถด าเนินคดีอาญาต่อ
ผู้กระท าผิดฮาลาลนั้นได้ 
  ปัญหาตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ….ร่างกฏหมายฉบับนี้
ก าหนดให้มีการด าเนินกิจการต่างๆที่เกี่ยวกับฮาลาล อันได้แก่ การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้ค ารับรองระบบงานฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจและการรับรองฮาลาล รวมทั้ง
การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล  แก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด ซึ่งเป็นการก าหนดกิจการฮาลาลที่ครบทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับฮาลาล 
แต่อย่างไรก็ตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. …. ฉบับนี่ก็ยังคงมีช่องว่างหลาย
ประการด้วยกันที่ผู้เขียนเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงก่อนมีการประกาศใช้เป็นกฏหมายในอนาคต เช่น 
เรื่องสิทธิของผู้บริโภคตามร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... ยังส่วนที่ไม่ครอบคลุม
ตามสิทธิที่แท้จริงของผู้บริโภคตามมาตรา 8 (1) “สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลา
ลอย่างแท้จริง” จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้ความคุ้มครองเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้ นไม่
รวมถึงการให้บริการด้วยเพราะมาตา 8 (1) ใช้ค าว่า “ผลิตภัณฑ์”ซึงหากพิจารณาตามค านิยามใน
มาตรา 4 ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการ
อุปโภคหรือบริโภค ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด นอกจากนี้ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดเกี่ยวกับฮาลาลของผู้บริโภค 
เนื่องจากความเสียหายจากการละเมิดฮาลาลเป็นความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายทางความรู้สึก
หรืออารมณ์ ซึ่งในปัจจุบันศาลในประเทศไทยยังคงปฎิเสธในการเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
ความรู้สึกหรืออารมณ์ และในการก าหนดโทษปรับที่ผู้เขียนเห็นว่าควรมีโทษปรับโดยแบ่งเป็นความผิด
นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เนื่องการที่มีโทษปรับที่สูงเกินไปอาจเป็นการให้ผู้ประกอบการรายเล็กที่
ทุนทรัพย์น้อยประสบปัญหาทางธุรกิจได้ และอาจเกิดการกระท าผิดซ้ าอีก 
  ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 
หรือการฟ้องฐานผิดสัญญาตามมาตรา 157 159 และ215 ในส่วนของฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในเรื่อง
ละเมิด มีปัญหาว่า การถูกละเมิดทางด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือความเชื่อตามหลักศาสนา
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อิสลามจะเป็นความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไมเพราะปัจจุบันนี้ศาล
ของประเทศไทยยังไม่ให้การรับรองในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากอารมภ์ความรู้สึกที่ไม่ปรากฎ
ทางกายภาพ ในส่วนของการฟ้องร้องฐานผิดสัญญานั้น มีปัญหาในเรื่องผู้ที่จะฟ้องร้องได้ต้องเป็น
คู่สัญญาเท่านั้น เพราะเม่ือผู้บริโภคพบว่า สินค้า อาหาร หรือบริการไม่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
ไม่ฮาลาลแล้ว คู่สัญญาที่ผู้บริโภคจะสามารถฟ้องร้องได้คือผู้ที่ขายสินค้า อาหาร หรือให้บริการ ซึ่ง
อาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นได้เนื่องจากสินค้า อาหาร หรือบริการ นั้น อาจมีการปลอมปนหรือ
ปนเปื้อนในขั้นตอนก่อนจ าหน่ายได้ นอกจากนี้อาจเป็นปัญหาในเรื่องของพยานหลักฐานได้ด้วย 
ประกอบกับการฟ้องร้องในนั้นอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าราคาท่ีผู้บริโภคซื้อมา 
  ปัญหาตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 271 และ 341 แม้ผู้บริโภคจะสามารถ
ฟ้องร้องทางอาญาตามมาตรา 271 หรือ 341 ได้ แต่การพิสูจน์หลักฐานประกอบในฟ้องร้องด าเนินคดี
นั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นปัญหาส าหรับผู้บริโภคที่จะพิสูจน์ว่าบุคคลที่ฟ้องได้กระท าความผิดจริง 
เนื่องจากกว่าที่สินค้า อาหาร หรือบริการจะมาถึงผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการต่างๆเช่น การผลิต
จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล การขนส่ง จนถึงการจ าหน่าย 
  ปัญหาตามพระราชบัญญัติอาหาร พ .ศ. 2522 กฏหมายฉบับนี้มุ่งใช้กับอาหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค แต่สินค้า อาหาร หรือบริการ ที่เป็น    
ฮาลาลนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา ประกอบกับกฏหมายฉบับนี้มีโทษทางอาญาด้วย
ดังนั้นในการตีความจึงต้องมีการตีความอย่างเคร่งครัด และผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่เฉพาะเรื่องอาหาร
เท่านั้น แต่ยังมีการให้บริการอ่ืนๆอีกด้วยซึ่งกฏหมายฉบับนี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคถึงส่วนนี้ 
  ปัญหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2556   
ตามกฏหมายฉบับนี้ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคที่อาจอันตรายต่อจิตใจไว้ด้วยปัญหาที่ต้องพิจารณา คือ 
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อจิตใจนั้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นี้มีเจตารมณ์ให้ความ
คุ้มครองอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อจิตใจแค่ไหน จะต้องเป็นอันตรายที่สามารถมองเห็นได้ในทาง
กายภาพเช่น การท าให้เกิดอาการผิดปกติทางด้านสุขภาพจิต หรือรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทาง
ความรู้สึกหรืออารมณ์ด้วย หากเราพิจารณาตามแนวของค าพิพากษาของศาลประเทศไทยนั้นเห็นได้
ว่าศาลของประเทศยังไม่ให้การรับริงในการฟ้องร้องเรียกเอาค่าเสียหายอันเป็นสินไหมทดแทนจาก
ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับความรู้สึกหรือสภาพอารมณ์ 
  ปัญหาพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย 
พ.ศ.2551 กฏหมายฉบับนี้โดยให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยไม      
วาจะเปน ความเสียหายตอชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย จิตใจ หรือทรัพยสินทั้งนี้ไมรวมถึงความ
เสียหายตอตัวสินคาที่ไมปลอดภัยและพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้า
ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 ได้ให้นิยามความหมายของความเสียหายต่อจิตใจ หมายถึง ความเจ็บปวด 
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ความทุกขทรมานความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความเศราโศกเสียใจ ความอับอาย หรือความ
เสียหายตอจิตใจอยางอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน หากเราพิจารณาโดยไม่พิจารณามาตราอ่ืน
ประกอบดูเหมือนว่าพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัยนี้จะ
สิทธิผู้บริโภคเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยได้ แต่หาก
พิจารณาตามมาตรา 13ที่ก าหนดให้คาเสียหายส าหรับความเสียหายตอจิตใจนั้นต้องเปนผลเนื่องมา
จากความเสียหายที่เกิดข้ึนตอรางกาย สุขภาพ หรืออนามัยของผูเสียหาย ไม่รวมถึงความเสียของจิตใจ
ที่เกิดจากความรู้สึกที่ไม่สามารถแสดงให้ทางกายภาพ และหากผู เสียหายถึงแกความตาย สามี ภริยา 
บุพการี หรือผูสืบสันดานของบุคคลนั้นชอบที่จะไดรับคาเสียหายส าหรับความเสียหายต่อจิตใจ 
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551 
ก าหนดให้เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากสินคาที่ไมปลอดภัยเท่านั้นไม่ได้ให้ความคุ้มครองถึงการ
บริการ 
  ด้วยเหตุนี้เองหากประเทศไทยต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากการเปิดเขตเศรษฐกิจ
เสรีอาเซียน รวมถึงการขยายตลาดและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในแง่ของธุรกิจ
อาหารฮาลาลและการให้บริการโลจิสติกส์ให้ได้เต็มที่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องให้
ความส าคัญในการศึกษาวัฒนธรรมและนโยบายของโลกมุสลิม อีกทั้งประเทศไทยควรต้อง
ท าการศึกษา และก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือมาบังคับใช้และ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและผู้ลงทุนผู้นับถือศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือ
ชาวต่างชาติ และในปัจจุบันประเทศไทยยังคงไม่มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดที่จะน ามาปรับใช้กับ
ธุรกิจโลจิสติกส์อาหารตามหลักศาสนาอิสลามเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนา เพ่ิมขีด
ความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจโลจิสติกส์อาหารตามหลักศาสนาอิสลามหรือฮา
ลาลโลจิสติกส์ของประเทศไทย และเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความน่าเชื่อถือในกลุ่มตลาดของ
ผู้บริโภคทั้งที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกลุ่มผู้นับถือศาสนา
อิสลามทั่วโลก ประเทศไทยจึงควรที่จะมีกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับฮาลาลโลจิสติกส์ เพ่ือ
ประโยชน์ในการก ากับดูแลความถูกต้องตามหลักทางศาสนาอิสลาม  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
  เมื่อการด าเนินธุรกิจฮาลาลของประเทศไทยที่อาจท าให้ผู้บริโภคที่นับถือศาสนา
อิสลามขาดความเชื่อมั่นในสินค้า อาหาร หรือบริการที่ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศเองหรือในส่วนที่มี
การส่งออกไปยังต่างประเทศ แม้สินค้า อาหาร หรือบริการจะได้รับรองเกี่ยวกับฮาลาลถูกต้องแต่ใน
กระบวนการทั้งก่อนการผลิต การขนส่ง และการจัดจ าหน่าย อาจมีการปนเปื้อนสิ่งที่ต้องห้ามตาม
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บทบัญญัติของศาสนาอิสลามได้ ดังนั้นกระบวนการที่จะท าให้สินค้า อาหาร หรือบริการที่เกี่ยวกับ    
ฮาลาลถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางที่ผู้บริโภค นอกจากจะต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดตามมาตรฐานอาหารฮาลาลแล้ว จ าเป็นต้องมกีารก าหนดระบบมาตรฐานฮาลาล
โลจิสติกส์ โดยก าหนดให้มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์อาหารควรมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.3.1 การขนส่งและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 

   ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดให้มีแผนหรือนโยบายให้การขนส่งเป็นฮาลาล
ตลอดกระบวนการปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ตามบทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม 
   ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องจัดให้บุคคลากรมีการอบรมที่มีความพร้อม โดยให้มี
คณะกรรมการด้านฮาลาล มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้เพ่ือให้
การจัดการมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญา
ตรีในสาขาอิสลามศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านฮาลาล 
   ผู้ประกอบกาขนส่งจะต้องมีการระบุข้อมูลต่างๆในเอกสารและเพ่ือการ
ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ฮาลาลและเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ โดยจะต้องมีการสร้างระบบเอกสารและการรักษาเอกสารและ
ระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล และต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   ผู้ประกอบการต้องมีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ที่จะให้ข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอื่นหรือลูกค้า 
   สถานที่บริการจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่จัดเก็บ 
และต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลอดจนต้องมรการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด มีการแบ่งแยก
พ้ืนที่ที่อาจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล การเก็บรักษา ผู้ประกอบการต้อง
มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเป็นที่มั้นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหายในระหว่าง
การล าเลียงเพ่ือจัดเก็บ และสิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยตามลักษณะ
ของสินค้า 
   โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคลากร โครงสร้างพื้นฐานเช่น
อาคาร โรงเรือน จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เพ่ือป้องการปนเปื่อนและถูก
หลักอนามัยในระหว่างการด าเนินการและต้องมีการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ 
ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จะต้องเป็นวัสดุที่ได้มารตฐานไม่ผลิตจากสิ่งต้องห้ามและ
ต้องระบุเครื่องหมายไว้บนอุปกรณ์นั้นด้วย ในส่วนของตัวบุคคลากรก่อนเข้าท างานจะต้องมีการช าระ
ล้างร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับบุคคลากร ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้
สารเคมีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 5.3.2 การคลังสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
   ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องจัดให้มีแผนหรือนโยบายให้คลังสินค้าและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นฮาลาลตลอดกระบวนการปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม 
(หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
   ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องจัดให้บุคคลากรมีการอบรมที่มีความพร้อม โดย
ให้มีคณะกรรมการด้านฮาลาล มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้
เพ่ือให้การจัดการมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างน้อยระดับ
ปริญญาตรีในสาขาอิสลามศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านฮาลาล 
   ผู้ประกอบการคลังสินค้าจะต้องมีการระบุข้อมูลต่างๆในเอกสารและเพ่ือการ
ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ฮาลาลและเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ โดยจะต้องมีการสร้างระบบเอกสารและการรักษาเอกสารและ
ระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล และต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เก่ียวข้อง 
   ผู้ประกอบการคลังสินค้าต้องมีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ที่จะให้
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือลูกค้า 
   สถานที่บริการจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่จัดเก็บ 
และต้องได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตลอดจนต้องมรการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด มีการแบ่งแยก
พ้ืนที่ทีอ่าจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล การเก็บรักษา ผู้ประกอบการต้อง
มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเป็นที่มั้นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพหรือเสียหายในระหว่าง
การล าเลียงเพ่ือจัดเก็บ และสิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องเหมาะสมและมีความปลอดภัยตามลักษณะ
ของสินค้า 
   โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และบุคคลากร โครงสร้างพื้นฐานเช่น
อาคาร โรงเรือน จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง เพ่ือป้องการปนเปื่อนและถูก
หลักอนามัยในระหว่างการด าเนินการและต้องมีการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ 
ส าหรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรืออุปกรณ์จะต้องเป็นวัสดุที่ได้มารตฐานไม่ผลิตจากสิ่งต้องห้ามและ
ต้องระบุเครื่องหมายไว้บนอุปกรณ์นั้นด้วย ในส่วนของตัวบุคคลากรก่อนเข้าท างานจะต้องมีการช าระ
ล้างร่างกาย ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการฝึกอบรมส าหรับบุคคลากร ต้องจัดให้มีการควบคุมการใช้
สารเคมีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.3.3 การค้าปลีก 
   ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องให้ความเชื่อมั่นว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่ง
เป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยต้องก าหนดเป็นนโยบายให้เป็นฮาลาลตลอด
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กระบวนการปราศจากสิ่งปลอมปนหรือปนเปื้อนสิ่งต้องห้าม (หะรอม) ตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม 
   ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องจัดให้บุคคลากรมีการอบรมที่มีความพร้อม โดยให้
มีคณะกรรมการด้านฮาลาล มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารและการสื่อสารหรือคู่มือที่เชื่อถือได้
เพ่ือให้การจัดการมีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีผู้มีความรู้อย่างน้อยระดับ
ปริญญาตรีในสาขาอิสลามศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านฮาลาล 
   ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องมีการระบุข้อมูลต่างๆในเอกสารและเพ่ือการ
ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาที่อาจกระทบถึงความสมบูรณ์ฮาลาลและเอกสารนั้นจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐาน และเอกสารเกี่ยวกับระบบ โดยจะต้องมีการสร้างระบบเอกสารและการรักษาเอกสารและ
ระบบการบันทึกและเก็บข้อมูล และต้องมีการจดบันทึกบุคคลที่เก่ียวข้อง 
   ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องมีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสาร ที่จะให้
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการรายอ่ืนหรือลูกค้า 
   สถานที่บริการจะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีวิธีการด าเนินการ การบรรจุ
และติดป้ายฉลาก การน าเสนอขายสินค้า รถเข็นและภาชนะบรรจุของลูกค้า จุดช าระเงิน และ
กิจกรรมอ่ืน วิธีการและระยะเวลาการเก็บรักษา วิธีการตระเตรียมก่อนการใช้งาน  และต้องมี
แผนภาพของการไหลเวียนสินค้า ตลอดกระบวนการมีพ้ืนที่จัดเก็บมีการบ ารุงรักษาและมีความสะอาด 
มีการแบ่งแยกพ้ืนที่ที่อาจมีการบนเปื่อน มีการก าหนดเส้นทางของวัสดุและบุคคล การเก็บรักษา 
ผู้ประกอบการต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและเป็นที่มั้นใจได้ว่าสินค้าจะไม่เสื่อมสภาพหรือ
เสียหายในระหว่างการล าเลียงเพ่ือจัดเก็บ และสิ่งอ านวยความสะดวกจะต้องเหมาะสมและมีความ
ปลอดภัยตามลักษณะของสินค้า 
   การด าเนินการ จัดการควบคุมการจ าหน่าย การจัดการแบ่งแยกสินค้าที่เป็นฮา
ลาลและไม่ฮาลาลออกจากกันพร้อมทั้งติดป้ายก ากับ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าขาเข้า 
การขนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปเก็บ การจัดเรียงและการบรรจุเพ่ือขายปลีก การจัดการห้องเย็น
เพ่ือเก็บสินค้า การเพ่ิมเติมสินค้าบริเวณจุดจ าหน่าย การดูแลขนสินค้าเช่นรถเข็น ตะกล้า และการ
ตรวจสอบ ณ จุดช าระเงิน และต้องบันทึกไว้เป็นข้อมูล ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการควบคุมการการ
ปนเปื่อนและการจัดการการปนเปื่อนและจดบันทึกการปนเปื่อนและการจัดการโดยการแยกออกจาก
สิ่งที่ไม่ฮาลาล มีมาตราการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งเช่น ตู้ พาแลท เป็นต้น มี
มาตราการในสภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้จะต้องมีระบบการตรวจสอบการย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การ
บริการขนส่ง และมีมาตราการเรียกคืน 
  ระดับกฏหมาย แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล พ .ศ. 2558 ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 25พฤศจิกายน 
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พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้ การโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในกิจการที่สามารถขอรับรองมาตรฐานและใช้
เครื่องหมายฮาลาลได้ แต่ระเบียบฉบับนี้ก็ยังขาดสาระส าคัญคือ ยังไม่มาตรฐานฮาลาลโลจิสติกส์ที่จะ
เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการปฏิบัติ และยังขาดการส่วนร่วมของผู้บริโภคในการเรียกร้องค่าเสียหาย
จากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานฮาลาลและการใช้เครื่องหมายฮาลาล  
  ในส่วนของข้อเสนอแนะทางกฏหมายผู้เขียนเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติการบริหาร
กิจการฮาลาล พ.ศ. ...นั้นเป็นกฏหมายระดับพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดถึงขอบเขตทั้งมาตรฐานฮาลา
ลและการรับรองเครื่องหมายฮาลาลที่ชัดเจนและยังมีส่วนร่วมของผู้บริโภคที่จะเรียกร้องค่าเสียจาก
ผู้กระท าผิดเกี่ยวกับมาตรฐานและการใช้เครื่องหมายฮาลาลได้ แตใ่นส่วนของฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
มีปัญหาว่า การถูกละเมิดทางด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลามจะ
เป็นความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้หรือไม  เพราะปัจจุบันนี้ศาลของ
ประเทศไทยยังไม่ให้การรับรองในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากอารมภ์ความรู้สึกที่ไม่ปรากฎทาง
กายภาพ  
  ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ...
มาตรา 8 (1) ที่ยังไม่ครอบคลุมตามสิทธิที่แท้จริงของผู้บริโภคตามมาตรา 8 (1) “สิทธิที่จะได้บริโภค
หรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง” จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้ความคุ้มครอง
เฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึง การผลิต การให้บริการด้วยเพราะมาตา 8 (1) ใช้ค าว่า “ผลิตภัณฑ์”
ซึงหากพิจารณาตามค านิยามในมาตรา 4 “ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
หรือผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง และ
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการตีความ    
จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น “สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภค ผลิตภัณฑ์ การผลิต การให้บริการที่            
ฮาลาลอย่างแท้จริง” 
  ผู้เขียนเห็นว่าควรก าหนดวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายตามร่างพระราชบัญญัติการ
บริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ...มาตรา 8 (2) “สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่
เกิดข้ึน” เป็นการเฉพาะโดยการค านวนจากราคา หรือค่าใช้บริการ ที่ผู้บริโภคต้องจ่ายไป เนื่องการถูก
ละเมิดทางด้านสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือความเชื่อตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งปัจจุบันนี้ศาลของ
ประเทศไทยยังไม่ให้การรับรองในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากอารมภ์ความรู้สึกประเภทนี้ 
  นอกจากนี้ในการก าหนดโทษปรับผู้ที่กระท าผิดเกี่ยวกับฮาลาล ผู้เขียนเห็นว่าควร
แบ่งเป็นการกระท าความผิดของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพ่ือไม่ให้ผู้ประกอบรายย่อยไม่ต้อง
รับภาระจนเกินไปและเป็นการเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจด้วย และเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับฮาลาลกระท าความผิดซ้ าอีกจึงควรมีการเพ่ิมก าหนดโทษทั้งโทษจ าคุกและโทษปรับ 
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  ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเพ่ือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตลาดผู้บริโภคฮาลาลทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่ออกจากประเทศไทยว่าสินค้าหรือ
บริการนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามตั้งแต่ต้นจนถึงมือผู้บริโภค รัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ... ในประเด็น
ของการก าหนดค่าเสียหายที่ผู้บริโภคจะใช้สิทธิเรียกร้อง และประเด็นการก าหนดโทษปรับที่จะปรับ
แก่ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับฮาลาลให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และเม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว
ควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. ...ต่อไป และเมื่อมีการประกาศใช้
เป็นกฏหมายแล้วต้องก าหนดให้มมีาตรฐานฮาลาลที่เป็นลายลักณ์อักษรเพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นว่าประเทศ
ไทยไม่ได้นิ่งนอนเฉยต่อปัญหานี้ อันจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจฮาลาลของ
ประเทศไทยได้ 
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ภาคผนวก ก  

กฎหมายการค้าฮาลาลของประเทศมาเลเซีย 
 

TRADE DESCRIPTION ACT 2011 
[AKTA 730] 

TRADE DESCRIPTION (DEFINITION OF ‘HALAL’)ORDER 2011 
 

TRADE DESCRIPTION (DEFINITION OF ‘HALAL’) ORDER 2011 
IN exercise of the powers conferred by section 28 of the Trade Description Act 2011 
[Act 730 ], the Minister makes the following order: 
Citation and commencement 
1.  (1) This Order may be cited as Trade Description (Definitionof ‘Halal’)Order2011. 

(2) This Order shall come into operation on 1 January 2012. 
Interpretation 
2.  In this Order , unless the context otherwise requires— 

“food” includes every article manufactured, sold or represented for use as 
food ordrink for human consumption or which enters into or is used in the 
composition,preparation, preservation, of any food or drink for human consumption 
and includes confectionary, chewing substances and any ingredient of such food, 
drink,confectionary orchewing substances; 

“Hukum Syarak” means the Laws of Islam according to Mazhab Shafie, or the 
Lawsof Islam in any of the other Mazhabs of Hanafi, Maliki or Hanbali which are 

approved by theYang di‐Pertuan Agong to be in force in the Federal Territory, Penang, 
Melaka, Sabah and Sarawak or the Ruler of any State to be in force in the respective 
State; 

“fatwa” means any religious decree which are verified by the any authority 
relatedto the religion of Islam. 
“Halal” defined. 
3.  (1) When food or goods or service in relation to the food or goods used in the 
course of trade or business is described as “halal” or by any other expression indicating 
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that Muslims are permitted to consume or use such food or goods or service, means 
the 
food or goods or service in relation to the food or goods: 

(a) neither is nor consist of or contains any part or matter of an animal that a 
Muslim is prohibited by Hukum Syarak to consume or that has not 
beenslaughtered in accordance with Hukum Syarak and fatwa; 
(b) does not contain anything impure according to Hukum Syarak and fatwa; 
(c) does not intoxicate according to Hukum Syarak and fatwa; 
(d) does not contain any parts of a human being or its yield which are not 
allowed by Hukum Syarak and fatwa; 
(e) is safe to be used or consumed, not poisonous or hazardous to the health; 
(f) has not been prepared, processed or manufactured using any instrument 

that 
was not free from anything impure according to Hukum Syarak; 
(g) has not in the course of preparation, processing or storage been in contact 
with, mixed, or in close proximity to any food that fails to satisfy paragraph 
(a) and (b). 

“Service in relation to the food and goods” defined. 
4.  For the purpose of these Regulations, “service in relation to the food and goods” 
includes the storage, transportation and retail of such food and goods. 
Offence 
5.  Any person who supplies or offers to supply any food, goods or service in relation 
tothe food or goods which is described as ‘halal’ or any other expression which is not 
incompliance with this Order shall be guilty of an offence. 
Offence for an act of deceit or mislead 
6.  (1) Any person who supplies or offers to supply any food through 
anyrepresentation or an act which is likely to deceive or mislead those who have been 
supplied or offered to be supplied that the food is either “halal” or can be consumed 
by Muslim commits an offence. 

(2) Save in accordance of the interpretation of “representation and conduct” 
as 
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in subparagraph (1), the representation or conduct includes the usage of holy words 

of Al‐Quran (ayat‐ayat suci Al‐Quran) or any matter or object in relation to Islam either 
in the premises of which such food is sold or in the container of which such food is 
supplied; 

(3) In any proceeding for the offence under subparagraph (1), the onus inproving 
that the food which is being supplied or offered to be supplied is “halal” inaccordance 
with paragraph (3) shall lies on the person charged. 
Penalty 
7.  Any person who is guilty of an offence under this Order shall on conviction be 
liable— 

(a) if such person is a body corporate, to a fine not exceeding five million ringgit 
and for a second or subsequent offence to a fine not exceedingten million ringgit; or 

(b) if such person is not a body corporate, to a fine not exceeding one million 
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both and for a 
second or subsequent offence to a fine notexceeding five million ringgit or to 
imprisonment for a term notexceeding five years or both. 

 
MALAYSIAN STANDARD MS 2400-1:2010 

HALALAN-TOYYIBAN ASSURANCE PIPELINE - PART 1: MANAGEMENT SYSTEM 
REQUIREMENTS FOR TRANSPORTATION OF GOODS AND/OR CARGO CHAIN SERVICES 

 
0  Introduction   
0.1 The Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline links producers of products, goods 

and/or cargo with consumers. The pipeline provides assurance that products, goods 
and/or cargo delivered from one custodian to another is in accordance with halalan-
toyyiban requirements, thus preserving the halalan-toyyiban integrity of the products, 
goods and/or cargo.  

0 . 2  The Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline is translated into a set of 
Management System Requirements Standards which comprise the following:  

- Transportation of goods and/or cargo chain services   
- Warehousing and related activities   
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- Retailing   
0 . 3  The implementation of these standards should be consistent with the 

principles of the following standards:  
MS 2300 , Value-based management systems - Requirements from an Islamic 

perspective   
MS 1 9 0 0 , Quality management systems - Requirements from Islamic 

perspectives   
MS 1500 , Halal food - Production, preparation, handling and storage - General 

guidelines    
MS 2300 consists of certifiable requirements which prescribe the framework for 

an organisation to establish a management system based on Islamic values. The 
integrity of the organisation is important as the integrity of the Halalan-Toyyiban 
Assurance Pipeline depends on them.    

MS 1 9 0 0  defines the quality management system requirements from the 
Islamic perspectives, whereby the standard can be used by organisations to inculcate 
Shariah requirements into their quality management practice with the emphasis on 
value-based management.    

MS 1500  provides practical guidance for the food industry in the preparation 
and handling of halal food (including nutrient supplements) and to serve as a basic 
requirement for halal food product and food trade or business in Malaysia. Compliance 
to this standard ensures that products produced are halal, clean, safe and hygienic.   

0.4 Figure 1 shows the relationship between the elements within the Halalan-
Toyyiban Assurance Pipeline.    

1 Scope   
1.1   General   
This Malaysian Standard prescribes management system requirements for 

assurance of the halalan-toyyiban integrity of goods and/or cargo being handled 
through various mode of transportation.   

1.2   Application   
1 . 2 . 1  This Malaysian Standard consists of requirements which are industry 

specific and is intended to be applicable to such organisations, regardless of type, size 
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and goods and/or cargo being transported. It prescribes the framework for an 
organisation to establish a management system based on halalan-toyyiban 
requirements in meeting customer and applicable regulatory requirements 

1 . 2 . 2  It is also intended for use by manufacturers, collection and distribution 
centres, warehouse and storage providers and retailers handling and managing halalan-
toyyiban products, goods and/or cargo, whenever there exist interfacing activities at 
the receiving, loading and delivery levels 

2  Terms and definitions   
For the purposes of this standard, the following terms and definitions shall 

apply.   
2.1 Affected product    
A product which the toyyiban status is affected by the non-toyyiban precursor.   
2.2 Assign   
Subcontractor/outsourced service provider in transportation industry.   
2.3 Back haul   
Return movement of a means of transport which has provided a transport 

service in one direction.   
2.4 Bill of lading (B/L; BOL)   
Document which evidences a contract of the carriage by sea and the taking 

over or loading of the goods by the carrier, and by which the carrier undertakes to 
deliver the goods against surrender of the documents   

NOTE.  A provision in the document that the goods are to be delivered to the 
order of a named person, or to order, or to bearer, constitutes such an undertaking.   

The document may have the following functions:   
- receipt for goods, signed by a duly authorised person on behalf of the carriers;   
- proof of title to the goods described therein; and/or   
-  evidence of the terms and conditions of carriage agreed upon between the 

two parties   
2.5 Cargo type   
Classification of the cargo carried, or intended to be carried, on means of 

transport, based on its general appearance.   
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2.6 Chilled temperature   
Temperature ranging from 1 °C to 10 °C.   
2.7 Consignee   
Party described in the transport document to whom the goods and/or cargo 

are to be delivered.   
2.8 Consignment   
Separately identifiable amount of goods and/or cargo transported or available 

to be transported and specified in one transport document   
NOTE.  Consignment is part of the hierarchy of terms: goods item, shipment, 

cargo, load.   
2.9 Consignment validation and verification   
A process where the consignments are being validated or verified by qualified 

personnel.   
2.10 Consignor (shipper)   
Individual or organisation that prepares or instructs the preparation of a bill of 

lading by which a carrier is directed to transport goods and/or cargo from one location 
to another.   

2.11 Consolidation   
Grouping together of smaller consignments of goods and/or cargo into larger 

consignment for carriage as a larger unit.   
2.12  Contaminant   
Any non-halal or detrimental (mudhorat) substances that are intentionally or 

unintentionally added which render the halalan product as non-halalan.   
2.13  Contaminated product    
A product which the halalan status is contaminated by a potential contaminant     
2.14 Contamination   
The state of being contaminated in terms Shariah perspective, either by 

contaminant or precursor which affects the halalan-toyyiban status.   
2.15 Custodian   
Individual or entity authorised with and in lawful possession of the 

consignments.   
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2.16 Depot   
A place, premises, plant, buildings, ports or infrastructure facilities where the 

transportation units belonging to a particular organisation are parked, stored and 
serviced when not in use.   

2.17 Freight forwarder   
Party/intermediary that collect (small) shipment from shippers, consolidates 

these shipments into consignments, and uses a basic mode to transport these 
consolidated shipment to a destination where the next party delivers the shipment to 
the consignee.      

2.18 Frozen product   
Frozen product shall be product that for one continuous period from the time 

of preparation for sale has been maintained at a temperature below minus 18 °C and 
shall not have been thawed before sale.   

2.19 Halal/halalan   
Things or actions which are permitted or lawful in Islam. It conveys basic 

meaning and defines the standard of acceptability in accordance to Shariah 
requirements.   

2.20 Halalan-toyyiban   
Assurance and guarantee that both aspects of halalan and toyyiban are 

integrated into holistic and balanced requirements that fulfill the condition, situation 
or application needs.   

2.21 Halalan-toyyiban assurance pipeline    
A value supply chain management system that conforms to the halalan-

toyyiban principles.   
2.22 Halalan-toyyiban control point   
A point, step or procedure at which controls can be applied and contamination 

can be prevented or eliminated by Shariah ritual cleansing.   
2.23 Material handling equipment   
Equipment for moving goods by loading and unloading, carrying them and 

delivering them to their destination.   
2.24 Means of transport    
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Particular vessel, vehicle, or other device used for the transport of goods or 
persons.   

2.25 Mode of transport   
Transportation unit travelling via land, rail, sea or air.   
2.26 Najs   
Materials that are not clean and impure according to Shariah law.   
Najs according to Shariah law are:   
a) materials and animals that are themselves not permissible such as dog and 

pig (khinzir) and all their derivatives, blood and carrion;  
b) materials that are contaminated with materials or animals that are najs;  
c) materials that come into direct contact with materials or animals that are 

najs 
d) any liquid and objects discharged from the orifices of human beings or 

animals such as urine, placenta, excrement, blood, vomit and pus; and  
e) carrion or halal animals that are not slaughtered according to Shariah law.  
NOTE.  Milk, sperm and ova of human and animals, except dog and pig are not 

najs.   
There are three types of najs:   
a) mughallazah which is considered as severe najs which are dogs and pigs 

(khinzir) including any liquid and objects discharged from their orifices, descendants 
and derivatives.;   

b) mukhaffafah which is considered as light najs. The only najs in this category 
is urine from a baby boy at the age of two years and below who has not consumed 
any other food except his mother’s milk; and   

c) mutawassitah which is considered as medium najs which does not fall under 
severe or light najs such as vomit, pus, blood, khamar, carrion, liquid and objects 
discharged from the orifices, etc.   

2.27 Non-conformance   
The absence of, and/or the failure to implement and maintain, one or more 

system requirement, or situation which would, on the basis of available objective 
evidence or evaluation, raise doubt to halalan-toyyiban perspectives.   
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2.28 Potential contaminant    
Any non-halal or detrimental (mudhorat) substances that are intentionally or 

unintentionally added which may render the halalan product as non-halalan.    
2.29 Potential precursor     
Result of activity(s) or halal substance(s) not intended as part of the product 

that may affect the toyyiban status and intended use of the product.   
2.30 Precursor   
Result of activity(s) or halal substance(s) not intended as part of the product 

that affects the toyyiban status and intended use of the product.   
2.31 Proof of delivery   
Confirmation of time (date) and location of receipt of delivered consignment 

(cargo) by a person authorised by the consignee to do so. Electronic links or other 
similar means of confirming collection/delivery status should also be recognised where 
available and appropriate.   

2.32 Qualified personnel   
Meeting the standards, requirements and training for a position. 
2.33 Quality management system competent   
Qualified personnel in the various quality assurance field   
2.34 Shariah   
The totality of the Creator’s commands and prohibitions that regulates the life 

of every Muslim in all aspects.   
2.35 Shariah ritual cleansing   
Removal of contaminants based on cleansing procedures in accordance to the 

Shariah requirements.   
2.36 Shariah competent   
Qualified and experienced personnel in the Shariah field.   
2.37 Toyyib/toyyiban   
Complements and perfects the essence (spirit) of the basic standard or 

minimum threshold (halal), i.e. on hygiene, safety, sanitation, cleanliness, nutrition, risk 
exposure, environmental, social  and other related aspects in accordance with 
situational or application needs; wholesomeness.    
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2.38 Transhipment    
2.38.1  (in transport) action by which goods are transferred from one means or 

mode of transport to another during the course of one transport operation.   
2.38.2 (customs) customs procedure under which goods are transferred under 

customs control from the importing means of transport to the exporting means of 
transport within the area of one customs office which is the office of both importation 
and exportation.   

2.39 Transportation unit   
Vehicles like trucks, barges, ships, tankers and airplane performing the 

transportation of goods by various modes of transport.    
2.40 Validation   
Process of establishing evidence that provides assurance that a product, 

service, or system accomplishes its intended halalan-toyyiban requirements.   
2.41 Value supply chain   
The system of organisations, people, technology, activities, information and 

resources involved in moving a product or service from supplier to the customer.   
The products pass through all activities of the supply chain and add value at 

each activity.      
2.42 Verification   
Halalan-toyyiban quality process that is used to evaluate whether or not a 

product, service, or system complies with regulations, specifications, or conditions 
imposed at the start of a development phase.    

2.43 Window delivery time   
Specific period of time within which the customer prefers to receive their 

delivery.    
3  Requirements   
3.1 Requirements related to Shariah    
3 .1 .1   The organisation shall ensure that the implementation of this standard 

is in accordance to Shariah requirements and/or Shariah practices of the recipient 
and/or importing country.   

3.2  Management responsibility   
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3.2.1 Halalan-toyyiban policy   
3 . 2 . 1 . 1   The management of the organisation shall define and document its 

policy and commitment with regards to identification, evaluation and controls related 
to halalan-toyyiban integrity.   

3.2.1.2 The management shall:    
a) define the scope of the Halalan-Toyyiban Management system. The scope 

shall specify the processes and location of processes/activities which are covered by 
the system from the beginning to the end of the processes related to transportation 
of goods and cargo transport chains activities;   

b) ensure that its policy is relevant to and in compliance with halalan-toyyiban 
requirements;   

c) ensure that the policy with regards to the halalan-toyyiban objective is 
understood, implemented and maintained at all levels of the organisation;   

d) review the results of the risk management activities at defined intervals to 
ensure continuing suitability and the effectiveness of the risk management process;   

e) ensure that appropriate communication processes are established within and 
outside the organisation to ensure the effectiveness of the halalan-toyyiban 
management system.   

3.2.2 Organisation   
3.2.2.1 Responsibility and authority   
The top management shall appoint halalan-toyyiban leader, committee and 

Shariah advisor for execution of the halalan-toyyiban management system in the 
organisation.     

The management shall:   
a) ensure that the provision of adequate resources, including the assignment 

of trained personnel, for management, performance of work, and assessment activities, 
including audits for the implementation of the Halalan-Toyyiban Management System.     

b) establish procedures for identifying training needs and ensure that all 
personnel are trained to adequately perform their assigned responsibilities. Training 
shall be documented;   
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c) appoint a halalan-toyyiban committee whose tasks, responsibilities and 
authorities shall be defined, documented and communicated to ensure effective 
operation of the halalan-toyyiban risk management processes;   

d) ensure that the halalan-toyyiban leader has the appropriate qualification, 
education knowledge and experience on halal and non-halal aspects of processes, 
products and/or services the organisation is offering and risk management techniques. 
The halalan-toyyiban leader shall have at least any degree in Islamic Studies and 
relevant working experience or equivalent;   

e) in the absence of the appointed halalan-toyyiban leader due to resignation 
or other reasons, the organisation shall appoint a designated person [refer 3 .2 .2 .1  d) 
for qualification] immediately to ensure the halalan-toyyiban management system is 
maintained; and   

f) ensure that halalan-toyyiban committee members have appropriate 
knowledge and training in halal and non- halal aspects of processes, products and 
services the organisation is offering and risk management techniques.    

g) ensure that the halalan-toyyiban leader refer to a recognised  Shariah Advisor 
(or a panel of Shariah Advisors) whose role as a reference point in any matters arising 
from the implementation of the halalan-toyyiban management system, especially in 
occasion requiring decision with regards to handling of contaminated and affected 
products.    

3.2.2.2 Halalan toyyiban leader   
A halalan-toyyiban leader appointed by the organisation shall have the 

responsibility and authority to:   
a) ensure that the halalan-toyyiban management system is established, 

implemented and maintained in accordance with this standard;   
b) organise and coordinate the halalan-toyyiban activities;   
c) perform verification and validation activities on the Halalan-Toyyiban 

Assurance Pipeline;   
d) initiate corrective actions and controls to the processes including product 

recall and withdrawals until the deviation or the unsatisfactory condition related to 
halalantoyyiban requirements have been corrected;   
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e) initiate preventive action to prevent recurrence that will affect the halalan-
toyyiban status; and   

f) report on the suitability and effectiveness of the halalan-toyyiban 
management system for management review.   

3.2.2.3 Halalan-toyyiban committee   
A multi-disciplinary halalan-toyyiban committee shall be set up to develop, 

maintain and review the halalan-toyyiban risk management. The committee shall have 
the knowledge and experience with regard to organisation’s processes and halalan-
toyyiban principles and its applications.   

The halalan-toyyiban committee shall have clearly defined responsibility and 
authority including to:   

a) monitor, identify and record any problems with regard to the processes and 
the halalantoyyiban management system; and   

b)  report any problems encountered related to the implementation of 
Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline to the halalan-toyyiban leader for further action.   

NOTE.  The halalan-toyyiban committee can be a newly established committee 
or part of an existing committee in an organisation.    

3.2.2.4  Records of appropriate qualifications and training for halalan-toyyiban 
leader and committee members shall be maintained.   

3.3   Halalan-toyyiban management system requirements    
3.3.1  General    
3.3.1.1 The organisation shall identify, document and ensure overall source(s) 

that could     affect the halalan-toyyiban integrity are controlled to prevent reaching 
the end user or consumers.   

3 .3 . 1 . 2   The organisation shall ensure the documentations established are in 
compliance with the requirements laid down in this standard.   

3.3.1.3  Where the organisation incorporates the documentation of the halalan-
toyyiban management system in an existing management system, their relationship 
shall be clearly described in the existing management system documentations.   

3.3.2  Procedures of the halalan-toyyiban management system   
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3.3.2.1  The organisation shall establish documented procedures and a Halalan-
Toyyiban Risk Management Plan to ensure consistency and compliance to the 
requirements of this standard and the organisation’s stated policy and objective of 
halalan-toyyiban principles.   

3 . 3 . 2 . 2   The organisation shall take into considerations all current issues and 
developments related to halalan-toyyiban principles, new decrees, including relevant 
regulatory requirements in establishing and maintaining the documentations.   

3.3.3  Validation    
3 .3 . 3 . 1  The objective of the validation is to ensure that all Halalan-Toyyiban 

Control Points identified are complete and correct and that they will be effectively 
controlled under the proposed Halalan-Toyyiban Risk Management Plan 

3.3.3.2 Validation shall be carried out on the following, but not limited to:   
a) Halalan-Toyyiban Risk Management Plan;   
b) changes in the operation (incoming materials, processes, packaging, 

equipment, etc.) that could adversely affect the halalan-toyyiban integrity of the 
products being handled;   

c) control measures; and    
d) corrective actions.   
3.3.4  Halalan-Toyyiban Risk Management Plan   
The organisation shall establish a Halalan-Toyyiban Risk Management Plan 

according to the principles outlined below.   
3 . 3 . 4 . 1   Identification of halalan-toyyiban potential contaminant and/or 

precursor    
All known or foreseeable potential contaminant and/or precursor associated 

with the processes in both normal and fault conditions that are likely to occur within 
the scope of halalan-toyyiban management system shall be identified. This includes 
previously recognised incidences and sequences of events that may affect the goods 
and/or cargo status.   

The basis of identification shall take into consideration the core purpose of the 
processes, inter phases to and from the processes, process flows, operations, 
establishment and   facilities layout.   
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The potential contaminant and/or precursor identified shall be recorded.   
For any potential contaminant and/or precursor identified, the likelihood and 

severity/impact of occurrence of the potential contaminant and/or precursor shall be 
evaluated and recorded.   

The risk for potential contaminant and/or precursor shall be ranked.   
Identification of potential contaminant and/or precursor shall be based on the 

requirements described in 4.1, 4.2 and 4.3.   
An example of a typical Halalan-Toyyiban Control Point analysis worksheet 

format is given in Table A1 (Annex A).   
For determination of likelihood, severity and risk ranking, the Tables B1 , B2 a, 

B2b and B3 in Annex B shall be referred.   
3.3.4.2 Determination of control measures   
Based on the result of the evaluation, taking into consideration the risk 

decisions outlined in Table B4 (Annex B), suitable control measures for each potential 
contaminant and/or precursor shall be determined.   

The control measures shall prevent or eliminate the contamination suitable to 
the halalantoyyiban perspectives.   

If there is no suitable method available to prevent or eliminate the potential 
contaminant and/or precursor, the processes shall be modified to suit the intended 
purpose 

The organisation shall implement the control measures identified and recorded 
in the halalantoyyiban risk management file.   

The control measures shall be verified for effectiveness and the results of 
verification shall be recorded in the halalan-toyyiban risk management file.   

3.3.4.3  Determination of Halalan-Toyyiban Control Point   
3 . 3 . 4 . 3 . 1   The determination of a Halalan-Toyyiban Control Point should be 

facilitated by the application of the Halalan-Toyyiban Risk Matrix (see Table B3, Annex 
B). The process steps in which the potential contaminant and/or precursor evaluated 
as high and significant shall be determined as a Halalan-Toyyiban Control Point.    

3 . 3 . 4 . 3 . 2   Documentation shall be made available to provide evidence for 
determination of Halalan-Toyyiban Control Point.    
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3.3.4.4 Determination of monitoring system for Halalan-Toyyiban Control Point   
A monitoring system shall be established for each Halalan-Toyyiban Control 

Point identified. The monitoring system shall consist of planned measurements or 
observations to maintain the Halalan-Toyyiban integrity status of the goods being 
handled, detect non-implementation of control measures and possible product 
contamination to be controlled and dealt with in a timely manner; to prevent 
contamination reaching the end user.   

The monitoring system shall comprise of, but not limited to, what is being 
monitored, monitoring method, monitoring frequency, personnel responsible for 
monitoring and evaluating the monitoring result, location of monitoring, etc.   

Monitoring result shall be recorded. Where possible, when monitoring results 
indicate trends towards non-implementation or ineffectiveness of control measures, 
appropriate process adjustments shall be taken before a deviation occurs and 
recorded.   

3.3.4.5 Determination of corrective actions for Halalan-Toyyiban Control Point    
The organisation shall document the corrective actions taken when monitoring 

result shows that control measures are not implemented or ineffective to eliminate or 
prevent the contamination.   

Corrective actions shall ensure the halalan-toyyiban integrity of the goods or 
process is protected, the control measures are being re-implemented as planned and 
the goods during which period the control measures are not implemented are handled 
according to procedures established.    

3.3.4.6  Determination of verification procedures    
3.3.4.6.1 The organisation shall establish and maintain documented procedures 

for verification activities.   
3 . 3 . 4 . 6 . 2  The organisation shall carry out verification activities which include 

the following:   
a) review of Halalan-Toyyiban Risk  Management  Plan;   
b) assessment of all control measures;   
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c) analysis of (near) recalls and product disposition due to non-implementation 
of control measures;   

d) compliance of the process flow diagrams and layout with documented 
situation;   

e) analysis of customer and consumer complaints related to halalan-toyyiban 
integrity;   

f) evaluation of Halalan-Toyyiban Risk Management plan with applicable 
legislation and authority    

g) review of gaps between current and desired level of knowledge, awareness 
and training of staff with respect to halalan-toyyiban knowledge; and   

h) consistency of current documentation.   
3.3.4.6.3  The organisation shall plan the verifications based on the state and 

the importance of the activities and shall be performed by qualified personnel. The 
verification shall include what is being verified, method of verification, frequency, 
person responsible for verification and periodical audit.    

3.3.4.6.4 Records of verification activities shall be maintained.   
3.3.4.7  Documentation system and management of records    
3.3.4.7.1  Documentation system   
The organisation shall establish and maintain documentation for Halalan-

Toyyiban Risk Management system and relevant documentations to ensure conformity 
with the requirement of this standard and the applicable legislations and regulations.   

NOTE. Documentation should be appropriate to the nature, size and 
complexity of the processes.   

A documented procedure shall be established to define the controls needed:    
a) to approve documents prior to issue;   
b) to review and update as necessary and re-approve documents;   
c) to ensure changes and the current revision status of documents are 

identified;   
d) to ensure that relevant versions of applicable documents are available at 

points of use;   
e) to ensure documents remain legible and readily identifiable;   
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f) to ensure that documents of external origin are identified and their 
distribution controlled;    

g) to prevent unintended use of obsolete documents, and to apply suitable 
identification to them if they are retained for any purpose; and   

h) to observe proper placement and storage of documents which contain 
Quranic elements.    

3.3.4.7.2  Control of records   
Records shall be established and maintained to provide evidence of conformity 

to the requirements and effective implementation of Halalan-Toyyiban Risk 
Management system.   

Records shall remain legible, identifiable and retrievable.   
The organisation shall define the control needed for the identification, storage, 

protection, retrieval, retention time and disposition of records.   
3.4  Halalan-Toyyiban Risk Management Plan Summary    
The application of halalan-toyyiban principles can be summarised in a Halalan-

Toyyiban Risk Management Plan Summary.   
Refer to Table C1  (Annex C) for a typical example of Halalan-Toyyiban Risk 

Management Plan Summary.   
3.5  Information and communication system    
The organisation shall provide information and communication systems to 

support its operations and to interchange information with other service providers 
(including freight forwarders) and customers.    

4  Preliminary steps to enable risk management process   
The organisation shall consider the following during the establishment of the 

HalalanToyyiban Risk Management Plan.   
4.1 Process characteristics   
4 .1 . 1  All inbound and outbound transportation services shall be described in 

documents to the extent needed to conduct the risk analysis, including the following, 
as appropriate:   

a) description of containers and equipment (trucks, vans, etc.) if applicable;   
b) mode of transportation;   
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c) placement, stacking and storage conditions;   
d) conduct check list prior to dispatch and receiving;    
e) handling and distribution activities; and   
f)  acceptance criteria or specifications appropriate for the transportation 

services.   
4 . 1 . 2   The organisation shall adhere to the halalan-toyyiban requirements 

above.   
4.1.3 The information shall be kept updated.   
4.2 Process flow diagrams 
4 . 2 . 1  The organisation shall prepare a complete flow of diagrams of the 

process(s) covered by the Halalan-Toyyiban Risk Management plan. The process flow 
diagram shall provide a schematic overview of the operation and provide the basis for 
evaluating the possible introduction, occurrence or increase of the potential 
contamination.   

4 . 2 . 2  Flow diagrams shall be clear, accurate and sufficiently detailed. Flow 
diagrams shall include the following but not limited to:   

a) the sequence and interaction of all steps in the operation;   
b) any agents and/or assigns;   
c) where inbound and outbound goods, and intermediate goods are released;   
d) where inbound and outbound goods, and intermediate goods enter the flow;   
e)    where human contact is involved; and      
f)  where the Halalan-Toyyiban Control Points are identified.      
4 . 2 . 3  The flow diagrams shall be verified on-site by the halalan-toyyiban 

committee, other than the person(s) who prepares them. Verified flow diagrams shall 
be maintained as records.    

4.3 Depot layout   
4.3.1 All facilities, such as process(s) sites, storage areas and personnel facilities 

shall be depicted in the plant layout. Construction and layout shall permit adequate 
maintenance and cleaning.   

4.3.2 In the layout the items to be indicated shall include:   
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a) the areas where cross contamination of and incidental contact with in-
process and finished products by inbound materials, raw materials, processing aides 
such as chemicals, additives, lubricants, packaging, pallets, containers, etc can occur;   

b) the routing of inbound materials, intermediate materials, finished products, 
personnel, etc.   

c) the areas and facilities for personnel use; and   
d) other facilities such as quarantine area, receiving areas, sorting areas, sanitary 

facilities, pest control stations, waste disposal areas, lighting, etc.   
4.4 Chain of custody   
Verification of the consignments of goods transferred from a custodian shall be 

done by the next custodian of the consignments.   
Validation on the next custodian’s compliance to this standard shall be done 

to ensure the halalan-toyyiban integrity of the consignments 
4.4.1 Identification of stakeholder and user of the process   
4.4.1.1 The stakeholder and the user of this standard include transportation of 

goods and/or cargo chain service providers and all other recipients of the halalan-
toyyiban goods and/or cargo like warehouse service providers, manufacturers, 
distributors and retailers.   

4.4.1.2 Where the services of an assign is engaged, the organisation shall ensure 
that the assign is informed of the halalan-toyyiban status of the consignment and the 
requirements, and the obligations to maintain this status.   

4.4.1.3 Relevant processes and activities in the transfer of the halalan-toyyiban 
goods and/or cargo to the next custodian shall be documented and attested.   

4.4.2 Storage   
4 . 4 . 2 . 1  The organisation and its service providers shall provide adequate 

facilities, which ensure that the integrity of goods and/or cargo received is not 
compromised, deteriorate or suffer loss or damage during times of storage whilst in 
transit on trailers or other forms of transport, or when offloaded for transhipment 
(including but not limited to freight forwarder, and into other mode of transport).    
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4.4.2.2  They shall also ensure that suitable and secure facilities are provided, 
where appropriate to the nature of the cargo to be transported in accordance with the 
requirements of the consignor and/or the consignee.   

4.4.3 Transport   
4 . 4 . 3 . 1  The organisation shall provide suitable means of transporting 

consignment throughout the transport chain, including equipment and resources as 
necessary.    

4 . 4 . 3 . 2  The organisation shall also ensure the mode of transportation be 
operated in accordance with legal and halalan-toyyiban requirements.   

4.4.3.3 The organisation shall also ensure that its agents and/or assigns comply 
with all existing legal and operational control.   

4.4.4 Transport condition   
4.4.4.1 Where there are specific environmental conditions defined and agreed 

as part of the arrangements it is the responsibility of the organisation to ensure that 
there are effective management systems and controls to demonstrate and prove 
compliance to halalan-toyyiban requirements. In addition, there should be adequate 
records available to prove compliance with any statutory conditions relevant to the 
nature of the consignment and modes of transport.    

This requirement is applicable but not limited to:   
a) temperature;   
b) humidity;   
c) air pressure;   
d) controlled environment 
e) drop and shock;   
f) compression loading;   
g) vibration; and   
h) orientation, segregation and separation of goods.   
4.4.5 Preparation and dispatch   
4 . 4 . 5 . 1  The organisation shall ensure that details of all agreements with the 

next custodian relating to the preparation, loading, stowing, securing and dispatch of 
all packed goods and/or cargo are available to the personnel responsible for this part 
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of the service performance, including assigns. This information should contain all 
relevant aspects such as loading information, sequence of loading, window delivery 
time, accompanying documentation and product identification. Where appropriate, 
there should be clear methods of identification which maintain traceability of product 
and load/shipment details.   

4.4.6  Loss/damage   
4 . 4 . 6 . 1   The organisation shall ensure that any loss or damage to the 

consignment (cargo type) throughout the transportation process be identified and the 
next custodian informed accordingly. Loss/damage found should be documented.   

4.4.7 Documentation   
4 . 4 . 7 . 1  The organisation shall ensure that the implementation of proper 

documentation and the availability of required documents (e.g. bill of lading, advance 
shipping notice, packing list or delivery order) to verify the nature of the consignment, 
type of load, the destination and the mode of transport. Any discrepancy arising shall 
be recorded together with corrective actions taken.    

4 . 4 . 7 . 2  It is also the responsibility of the organisation to ensure that there is 
evidence of collection and delivery (proof of delivery) confirmed by persons 
authorized to provide such confirmation on behalf of the next custodian or consignee.   

4.4.8 Agents/assigns   
4 . 4 . 8 . 1  The organisation shall monitor the performance of its agents and/or 

assigns to ensure compliance with halalan-toyyiban requirements. These transport 
services include (but not limited to); delivery and pick up, backhaul and consolidation 
consignment.    

5  Operations of the Halalan-Toyyiban Risk Management plan   
5.1 Transportation of goods and/or cargo chain services and related activities   
5.1.1  Typical activities of the above (as per Figure 4) may include the following:   
a)  customers instruction;   
b)  identification  and separation of non-halal products 
c) incoming goods subject to integrity checks;   
d) goods transfer to warehouse;   
e) unload goods to pickface location;   
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f) storage at coldroom location (frozen and chilled products);   
g) storage at ante room (for ambient products);    
h) maintenance of cold chain;   
i) sorting of goods according to customer’s sales order (SO);   
j) supplier monitoring;   
k) customs’ or authorities’ inspection; and   
l) others.    
5.2  Records to be maintained   
Records of transportation of goods and/or cargo transport chain services 

activities shall be maintained as evidence for the operation of the Halalan-Toyyiban 
Risk Management system.    

5.3 Control of non-conformity   
5.3.1  Handling of contaminated and affected goods and/or cargo    
5.3.1.1 Procedures and records to be maintained    
A documented procedure shall be established and records maintained to 

define handling, control and disposal of contaminated and affected goods and/or 
cargo resulting from handling under conditions where the control measures are not 
implemented or ineffectively implemented.    

5.3.1.2  Disposition of contaminated and/or affected goods and/or cargo   
5 . 3 . 1 . 2 . 1  The contaminated and/or affected goods and/or cargo shall be 

isolated and referred to the halalan-toyyiban leader for decision. All decisions for 
disposition shall be recorded together with information on the nature of 
contamination, its cause(s) and consequences including information needed for 
traceability purposes related to the contaminated and/or affected goods and/or cargo, 
and referred to the relevant parties.   

5.3.2  Handling of mixed goods and/or cargo   
5.3.2.1 Goods and/or cargo handled under conditions where control measures 

are not implemented or ineffectively implemented, are considered as mixed goods 
and/or cargo and shall be handled in accordance with 5.3.1.2. The goods and/or cargo 
handled under conditions where control measures are not implemented shall be 
evaluated with respect to the cause(s) of contamination and the impact of the 
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contamination in terms of halalantoyyiban perspective. The evaluation shall be 
recorded.    

5.3.2.2 If the mixed goods and/or cargo released are subsequently determined 
to be nonhalalan and/or non-toyyiban, the organisation shall notify relevant interested 
parties for appropriate action.    

5.3.3 Corrective actions   
5 . 3 . 3 . 1  A documented procedure shall be established and maintained to 

specify appropriate actions to identify and eliminate the cause of cross contamination 
or affected goods and/or cargo to prevent recurrence and to bring the process or 
system back under control after the non-conformity is encountered. These actions 
include:   

a) reviewing of non-conformities;   
b) reviewing of trends in monitoring results that may indicate trend of lost of 

control;   
c) determining the cause(s) of  non conformities;   
d) evaluating the need for action to ensure that nonconformities do not recur;   
e) determining and implementing the actions needed;   
f) recording the results of corrective actions taken; and   
g) reviewing corrective actions taken that they are effective. 
5.3.3.2  Corrective actions shall be recorded.   
5.4  Isolation and notification    
5 . 4 . 1  In the event to facilitate complete and timely isolation and notification 

of lots of goods and/or cargo which have been identified as cross contaminated or 
affected  during handling, top management of the organisation shall appoint personnel 
having the authority to execute the isolation and notification.   

5 . 4 . 2  The organisation shall establish and maintain documented procedures 
for isolation and notification of goods and/or cargo.     

5 . 4 . 3  When establishing the procedure, the organisation shall consider the 
degree of detail regarding traceability in the handling processes.    

5 .4 . 4  Isolated goods and/or cargo shall be secured or held under supervision 
and handled according to 5.2.2.    
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5.4.5 The cause, extent and result of a isolation shall be recorded and reported 
to top management as input for the management review.   

5.4.6 The organisation shall verify and record the effectiveness of the isolation 
and notification procedure.   

5.5 Communication   
5.5.1 Ensure that appropriate communication processes are established within 

the organisation and to the external interested parties with regards to the effectiveness 
of the halalan-toyyiban management system. The use of information and 
communication technology (ICT) system as mode of communication should be 
encouraged within the organisation.   

5.6 Traceability   
5 . 6 . 1  The organisation shall establish and apply a traceability system that 

enables the identification o goods and/or cargo in the transportation chain services.   
5 . 6 . 2  The traceability system shall enable the identification of the inbound 

goods and/or cargo for the processing stages from the immediate suppliers and the 
distribution routes and destination of the goods and/or cargo.   

5 . 6 . 3  The organisation shall define the retention period for the traceability 
records. The records maintained shall be in accordance with the statutory and 
regulatory requirements and customer requirements.    

5.7 Control of monitoring and measuring equipment    
5 .7 .1  The organisation shall establish and maintain a documented procedure 

for the control of measuring equipment and methods used in the monitoring of the 
Halalan-Toyyiban Risk Management Plan, the Halalan-Toyyiban Control point(s) and 
validation and verification activities. The measuring equipment shall be calibrated or 
verified at specified intervals prior to use against measurement standards traceable to 
national or international measurement standards.    

5 . 7 . 2  Where no such standard exist, the basis used for the calibration or 
verification shall be documented.   

5.7.3  Methods used in connection with monitoring, validation and verification 
of cross contamination shall be appropriate, and ensure that reproducible and 
repeatable results are obtained.   
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5 . 7 . 4  Records of the results of calibration and/or verification shall be 
maintained.   

5.8 Emergency preparedness    
5.8.1 The management shall establish, implement and maintain procedures to 

manage potential emergency situations resulting in contamination including incidents 
and which are relevant to the role of the organisation. The organisation need to identify 
certain measures of control to be adopted to reduce the impact of such disaster.     

6  General requirements for premises, infrastructure, facilities and personnel   
6.1 Premises design and layout   
6.1.1 Where appropriate, the design and layout of the premises should permit 

good hygiene practices, including protection of goods and/or cargo against cross-
contamination between and during operations. Construction and layout of the depot 
shall permit adequate maintenance and cleaning.   

6.1.2 Internal structure of the premises should be soundly built from durable 
materials and be easy to maintain, clean and where appropriate able to be disinfected 
or perform Shariah ritual cleansing.   

6.1.3 Where required, appropriate area for eating and drinking shall be allocated 
to the personnel. The area shall be kept in good repair and condition to prevent pest 
access and harborage.   

6.2  Facilities, equipment and materials    
6 . 2 . 1  Containers for goods and/or cargo, should be specifically identifiable, 

suitably constructed and where appropriate, made of impervious materials. They 
should be properly secured to prevent malicious or accidental contamination to the 
goods and/or cargo being handled.   

6 . 2 . 2   The organisation shall provide hygiene facilities to ensure appropriate 
degree of personnel hygiene can be maintained and to avoid contaminating the goods 
and/or cargo. The facilities should be suitably located and designated.  Facilities should 
include:   

a) adequate means of hygienically washing and drying hands, including wash 
basins and a supply of water and sanitisers, and the provision of advisory signs;   

b) adequate number of lavatories of appropriate hygienic design; and   
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c) adequate changing facilities and locker rooms for personnel.    
6 .2 .3  The management shall ensure that all equipment used in the transport 

chain activities meet specified requirements and are appropriately designed, 
constructed, and installed to facilitate maintenance, adjustment, cleaning and use.   

6 . 2 . 4  Where a material present could reasonably be expected to have an 
adverse effect on halalan-toyyiban requirements of goods and/or cargo, the 
management shall establish and maintain procedures for the handling of such material.   

6.3  Personnel hygiene, health status and cleanliness    
6 . 3 . 1  The organisation shall ensure that personnel who directly or indirectly 

come in contact with the goods and/or cargo or processes likely to contaminate the 
goods and/or cargo being handled follow certain guidelines:   

a) Health status: Personnel with known, or suspected to be suffering from, or 
carrier of a disease or illness likely to be transmitted through handling and contact 
with products, shall declare their health status. Any person so affected should 
immediately report illness or symptoms of illness to the management.    

b) Medical examination of personnel should be carried out if clinically or 
epidemiologically indicated.   

c) Illness and injury: Personnel with serious medical conditions that require any 
need for medical examination/treatment and/or possible exclusion from the operation 
processes should report to the management for further action.   

d) Personnel cleanliness: Personnel involved in the handling process shall 
maintain a high degree of personnel cleanliness. Personnel with cuts and wounds, if 
allowed to continue working, should ensure that the cuts and wounds be covered by 
suitable waterproof dressings. Personnel should observe a proper hand washing 
technique before start of handling activities, immediately after using the lavatories and 
after handling raw or contaminated goods and/or cargo which could result in 
contamination of other goods and/or cargo. If the personnel have come into contact 
with non-halal goods and/or cargo, the personnel shall perform the Shariah ritual 
cleansing or wear suitable protective gloves before handling the goods and/or cargo.   

e) Personnel behavior: Personnel shall refrain from behavior that could result 
in contaminating the goods and/or cargo being handled such as smoking, spitting, 
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chewing or eating/drinking, and sneezing or coughing over unprotected goods and/or 
cargo during the handling process. Personnel should also not bring into handling 
process areas any personal effects that could cause contamination to the goods and/or 
cargo.   

f) Visitors: Visitors to the handling process areas should adhere to all personnel 
hygiene provisions.   

6.4 Environment, perimeter and grounds    
6.4.1 Where environmental conditions could reasonably be expected to have 

an adverse effect on goods and/or cargo quality, the organisation shall establish and 
maintain procedures to adequately control these environmental conditions. 
Environmental control system(s) shall be periodically inspected to verify that the 
system, including necessary equipment, is adequate and functioning properly. These 
activities shall be documented and reviewed. 

6 . 4 . 2   The perimeter and grounds surrounding the organisation’s premises 
should be kept and maintained in a manner that contamination to the handling 
process is avoided.    

6.5 Maintenance of equipment    
6.5.1 Equipment should be kept in an appropriate state of repair and condition 

to:   
a) facilitate all sanitation procedures including Shariah ritual cleansing;   
b) function as intended particularly at critical process steps; and   
c) prevent contamination of goods and/or cargo from non-halal materials and 

dangerous or hazardous materials.   
6.5.2 The management shall establish cleaning and maintenance schedules for 

equipment (including temperature control equipment) to ensure that operating 
specifications are met. Maintenance activities shall be recorded.   

6.5.3  The management shall conduct periodic inspections in accordance with 
established procedures to ensure adherence to applicable equipment maintenance 
schedules. The inspections shall be recorded.    

6.6 Cleaning and sanitation   
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6 . 6 . 1  The organisation shall establish and maintain a procedure to outline 
suitable cleaning methods and materials depending on the nature of the organisation’s 
business. The procedure should describe the cleaning and disinfection programs to be 
undertaken to ensure that all parts of the premises are appropriately clean and in 
accordance to the halalantoyyiban requirements. The cleaning program should include 
the cleaning of the cleaning tools and Shariah ritual cleansing where required.     

6 . 6 . 2  Cleaning activities should be continually and effectively monitored for 
their suitability and effectiveness. The evidence of monitoring should be recorded.   

6 . 6 . 3  Cleaning chemicals should be handled and used carefully and in 
accordance with manufacturer’s instruction and stored separately from goods and/or 
cargo, in clearly identified containers to avoid the risk of contamination.   

6.6.4 All transport vehicles shall be adequately maintained and cleaned after 
delivery.    

6.7 Shariah ritual cleansing   
6 . 7 . 1  The organisation shall ensure that Shariah ritual cleansing is performed 

when and where contamination by severe najs occurs.   
6.7.2 The Shariah ritual cleansing process shall be supervised and verified by a 

Shariah competent person.   
6.7.3 The Shariah ritual cleansing process done shall be recorded.   
6 . 7 . 4  Annex D explains the method for Shariah ritual cleansing according to 

Shafi’i School of Thought.    
6.8 Drainage and waste disposal systems    
6 . 8 . 1  Floors and drainage system should be suitably constructed to allow 

proper flow of water and waste so that the risk of contaminating the goods and/or 
cargo being handled is avoided. Drains should be equipped with strainer to ensure 
solid waste is removed and appropriately treated in accordance to environmental 
requirement before discharge. Drainage system should be maintained to ensure free 
flow of water.    

6.8.2 External drainage systems shall be constructed to prevent access of pests. 
Fixtures, piping and ducts shall not cause condensation or leakage which could 
contaminate the goods and/or cargo.   
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6 . 8 . 3  Adequate waste disposal systems should be established and a proper 
collection system of waste out of the premises should be designed to prevent 
accumulation of waste.    

6.8.4 Liquid waste, if any should be handled in a manner that it will not pose 
threat to the environment.    

6.9 Training of personnel    
6 . 9 . 1  The organisation shall develop training program to ensure personnel 

involved in the operation are trained and/or instructed to a level appropriate to the 
operations to be performed.    

6 . 9 . 2  Managers and supervisors should have the knowledge and principles of 
halalantoyyiban for effective operations of the system.    

6.10 Contamination control   
6.10.1 Physical, chemical and biological control   
The organisation shall establish a system to prevent contamination of goods 

and/or cargo by physical objects, chemical and biological contaminants which could 
render the goods and/or cargo to become non-toyyiban.    

6.10.2  Pest control    
The organisation shall employ all measures to avoid creating an environment 

conducive to pests. The organisation shall immediately deal with pest harborage 
without adversely affecting the goods and/or cargo being handled.     

7  Maintenance of the Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline   
7.1  Audit   
The organisation shall establish and maintain documented procedures for 

conducting audits at planned intervals to determine whether the halalan-toyyiban 
management system:   

a) conforms to the requirements of this standard and to the halalan-toyyiban 
management system requirements established by the organisation; and 

b) is effectively implemented, maintained and updated.   
Audit records shall be maintained.   
7.2 Management review   
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7 . 2 . 1  Top management shall review the continuing suitability, adequacy and 
effectiveness of the halalan-toyyiban management system at defined intervals. The 
review shall include identifying and assessing the changing needs of the business in 
relation to the halalantoyyiban management system, and the opportunities for 
improvement. The review shall take into consideration the stakeholders and Shariah 
requirements, and the organisation’s halalantoyyiban policy and objectives.   

7.2.2 Records from the management review shall be maintained.   
7.3  Handling of complaints and feedback    
The organisation shall establish a procedure to define requirements for 

handling customer complaints and feedback. The procedure shall include 
requirements for:   

a) reviewing complaints and feedback to determine the causes;   
b) evaluating the need for actions to be taken;   
c) determining and implementing the actions needed;   
d) recording the results of actions taken; and    
e) reviewing the effectiveness of actions taken.   
7.4 Responsiveness to change   
7 . 4 . 1  The organisation shall ensure that its halalan-toyyiban management 

system is maintained and updated in response to anticipated and actual changes in 
the organisation operations, human resources, customer/sector usage and groups, 
regulatory and/or Shariah requirements and any other internal and/or external changes 
which might have an impact on the halalan-toyyiban operations.   

7.4.2  These changes shall be documented and communicated to the halalan-
toyyiban committee 
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ภาคผนวก ข  
พระราชบัญญัติบริหารกิจการศาสนาอิสลามของสิงคโปร์ 

 
ADMINISTRATION OF MUSLIM LAW ACT 

(CHAPTER 3) 
(Original Enactment: Act 27 of 1966) 

REVISED EDITION 2009 
(31st October 2009) 

An Act relating to Muslims and to make provision for regulating Muslim religious 
affairs and to constitute a council to advise on matters relating to the Muslim religion 
in Singapore and a Syariah Court.[1st July 1968] 

PART VA 
HALAL AND HAJ MATTERS 

Halal certificates 
88A.—(1) The Majlis may issue halal certificates in relation to any product, service or 
activity and regulate the holders of such certificates to ensure that the requirements 
of the Muslim law are complied with in the production, processing, marketing or display 
of that product, the provision of that service or the carrying out of that activity. [20/99] 

(2) An application for a halal certificate shall be in such form as the Majlis may 
require. [20/99] 

(3) The Majlis may, in issuing a halal certificate, impose such condition as it 
thinks fit and may at any time vary, remove or add to such condition. [20/99] 

(4) The Majlis may, by notification in the Gazette, specify any certification mark 
of the Majlis for use in relation to any product, service or activity in respect of which 
it has issued a halal certificate under subsection (1). [20/99] 

(5) Any person who, without the approval of the Majlis — 
(a) issues a halal certificate in relation to any product, service or activity; or 
(b) uses any specified halal certification mark or any colourable imitation 

thereof,shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both. 
[20/99] 
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(6) The Majlis may, in granting approval to any person to issue any halal 
certificate or to use any specified halal certification mark, impose such condition as it 
thinks fit and may at any time vary, remove or add to such condition. [20/99] 

(7) The Majlis may revoke or suspend its approval granted to any person to 
issue any halal certificate or to use any specified halal certification mark if that person 
fails to comply with any condition imposed under subsection (6). [20/99] 

(8) Any person aggrieved by any decision of the Majlis made under this section 
may appeal to the Minister whose decision shall be final. [20/99] 

Regulation of Haj services and goods 
88B. The Majlis may regulate any person providing goods or services for the purposes 
of the Haj — 

(a) to ensure that the requirements of the Muslim law are complied with in 
relation to the provision of those goods or services; 

(b) to safeguard the safety and welfare of persons to whom those goods or 
services are provided; and 

(c) to promote the proper administration of any matter relating to the Haj. 
[20/99] 
Rules to regulate halal and Haj matters 
88C.—(1) The Majlis may, with the approval of the Minister, make rules for carrying out 
the purposes and provisions of this Part. [20/99] 
 

(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the Majlis may, with 
the approval of the Minister, make rules for or in respect of the following matters: 

(a) to regulate the use and issue of halal certificates and the use of specified 
halal certification marks; 

(b )to require travel agents to obtain the approval of the Majlis to provide goods 
or services for the purposes of the Haj and to provide for the withdrawal of such 
approval in certain circumstances; 

(c) to require travel agents providing goods or services for the purposes of the 
Haj to maintain accounts for clients’ money received in respect of those goods or 
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services and to regulate the particulars, report and other information to be kept and 
furnished in relation to such accounts; 

(d) to regulate the number of persons to whom travel agents may provide 
goods or services for the purposes of the Haj; 

(e) to provide that any contravention of any of such rules shall be an offence 
punishable with a fine not exceeding $10,000 or with imprisonment for a term not 
exceeding 12 months or with both; and 

(f) to prescribe fees and charges for the purposes of this Part. [20/99] 
(3) For the purposes of this section, “travel agent” means a person who holds 

a licence granted under the Travel Agents Act (Cap. 334). [20/99] 
Offences by bodies corporate, etc. 
88D.—(1) Where an offence under this Part or the rules made thereunder committed 
by a body corporate is proved — 

(a) to have been committed with the consent or connivance of an officer; or 
(b) to be attributable to any neglect on his part,the officer as well as the body 

corporate shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against 
and punished accordingly. [29/2008] 

(2) Where the affairs of a body corporate are managed by its members, 
subsection (1) shall apply in relation to the acts and defaults of a member in 
connection with his functions of management as if he were a director of the body 
corporate. [29/2008] 

(3) Where an offence under this Part or the rules made thereunder committed 
by a partnership is proved — 

(a) to have been committed with the consent or connivance of a partner; or 
(b) to be attributable to any neglect on his part,the partner as well as the 

partnership shall be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against 
and punished accordingly. [29/2008] 

(4) Where an offence under this Part or the rules made thereunder committed 
by an unincorporated association (other than a partnership) is proved — 

(a) to have been committed with the consent or connivance of an officer of 
the unincorporated association or a member of its governing body; or 
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(b) to be attributable to any neglect on the part of such officer or member,the 
officer or member as well as the unincorporated association shall be guilty of the 
offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. 
[29/2008] 

(5) In this section — 
“body corporate” includes a limited liability partnership which has the same 

meaning as in section 2(1) of the Limited Liability Partnerships Act (Cap. 163A); 
“officer” — 
(a) in relation to a body corporate, means any director, partner, member of the 

committee of management, chief executive, manager, secretary or other similar officer 
of the body corporate and includes any person purporting to act in any such capacity; 
or 

(b) in relation to an unincorporated association (other than a partnership), 
means the president, the secretary, or any member of the committee of the 
unincorporated association, or any person holding a position analogous to that of 
president, secretary or member of a committee and includes any person purporting to 
act in any such capacity; 
“partner” includes any person purporting to act as a partner. [29/2008] 

(6) The Majlis may, with the approval of the Minister, make rules to provide for 
the application of any provision of this section, with such modifications as may be 
appropriate, to any body corporate or unincorporated association formed or 
recognised under the law of a territory outside Singapore. [29/2008] 
Composition of offences 
88E.—(1) The Majlis may, in its discretion, compound any offence under this Part or 
the rules made thereunder which is prescribed as a compoundable offence by 
collecting from a person reasonably suspected of having committed the offence a sum 
not exceeding — 

(a) one half of the amount of the maximum fine that is prescribed for the 
offence; or 

(b) $2,000,whichever is the lower. [29/2008] 
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(2) On payment of such sum of money, no further proceedings shall be taken 
against that person in respect of the offence. [29/2008] 

(3) The Majlis may, with the approval of the Minister, make rules to prescribe 
the offences which may be compounded. [29/2008] 

(4) All sums collected under this section shall be paid to the Majlis. [29/2008] 
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ภาคผนวก ค 

ร่างพระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. … 
 

ประเทศไทย 
 

ร่าง 
 

พระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล 
 

พ.ศ. .... 
..................................................................... 
.................................................................... . 
..................................................................... 

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

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการที่เก่ียวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ 

บุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

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

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการบริหารกิจการฮาลาล พ.ศ. .... ” 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา 

นุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศใดๆ ที่มีบทบัญญัติหรือ

ข้อก าหนดขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ มิให้มีผลใช้บังคับอีกต่อไปและให้ใช้บังคับ
เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ฮาลาล” หมายความว่า สิ่งที่บัญญัติศาสนาอิสลามได้อนุญาตให้มุสลิมบริโภคหรืออุปโภคได้ 
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“กิจการฮาลาล” หมายความว่า การด าเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ค ารับรองระบบงาน
ฮาลาล การควบคุมมาตรฐานฮาลาล การตรวจและการรับรองฮาลาล รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้
เครื่องหมายฮาลาล แก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

“การรับรองฮาลาล” หมายความว่า การให้การรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ฮา
ลาลหรือได้ถูกผลิตขึ้นจากสิ่งที่ฮาลาลทั้งหมดโดยเป็นไปตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า สิ่งซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือผลิตขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับการ
อุปโภคหรือบริโภค ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ยา เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

“การผลิต” หมายความว่า การท า ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพวัตถุดิบให้เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์และให้หมายความรวมถึงการเปลี่ยนรูป การดัดแปลง การคัดเลือก หรือการแบ่งบรรจุ
วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย 

“การให้บริการ” หมายความว่า การรับจัดท าการงาน การให้สิทธิใดๆ การให้ใช้หรือให้
ประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อื่นแต่ไม่รวมถึง
การจ้างแรงงาน 

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือผลิตหรือจ าหน่าย หรือผู้ซื้อเพ่ือผลิตหรือจ าหน่ายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการใน
ธุรกิจ 

“ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบการ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ 
หรือการชักชวนจากผู้ประกอบการเพ่ือให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และให้หมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า 
หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบการโดยชอบแม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม 

“ผู้ตรวจรับรองฮาลาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่ตรวจและรับรองฮาลา
ลจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล” หมายความว่า นิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาต
ให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับระบบงานฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ที่ปรึกษาฮาลาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือการให้บริการฮาลาล แก่โรงงานหรือสถานประกอบการ 

“ผู้เชือดสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ท าหน้าที่เชือดสัตว์หรือควบคุมการเชือด
สัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้ตรวจการฮาลาล” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีให้ท าหน้าที่เป็น
ผู้ตรวจการฮาลาลตามความในหมวด ๕ 
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“เครื่องหมายรับรองฮาลาล” หมายความว่า เครื่องหมายรับรองฮาลาลของคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมาย
การค้า 

“คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” หมายความว่า คณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 

“คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง

เพ่ือก า หนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้แก่ผู้ประกอบการหรือกิจการใด
โดยเฉพาะ รวมทั้งออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศอ่ืนใดเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

____________________ 
มาตรา 6 การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะควบคุมการผลิต

ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ก าหนด เป็นไปโดยถูกต้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 
รวมทั้งมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมเป็นส าคัญ 

มาตรา 7 ในการพิจารณาหรือด าเนินการเพ่ือให้การรับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
ค านึงถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการทั้งหมดนับตั้งแต่ การ
จัดหาวัตถุดิบ การจัดเตรียม กระบวนการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การขนส่ง การใช้หรือแสดง
เครื่องหมายหรือฉลาก จนถึงการน าเสนอและการจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 

มาตรา 8 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลหรือผู้ใช้บริการจากการให้บริการที่ได้การรับรองฮาลา
ลตามพระราชบัญญัตินี้ ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ 
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(1) สิทธิที่จะได้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์ที่ฮาลาลอย่างแท้จริง 
(2) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน 
(3) สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆจากผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เท่าท่ีจ าเป็นต่อ 

การคุ้มครอง หรือปกป้องประโยชน์ของตนโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(4) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนตัว ในกรณีที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ

รับรองฮาลาลของผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใดๆ ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปโดยไม่สอดคล้องกับบัญญัติศาสนาอิสลาม 

 
หมวด 2 

การรับรองระบบงานฮาลาล 
และการควบคุมมาตรฐานฮาลาล 

__________________________________________ 
มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ ประกอบด้วยจุฬาราชมนตรี

หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจุฬาราชมนตรีมอบหมายเป็นประธาน เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยเป็นรองประธาน ตัวแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจ านวนสองคน 
ตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจ านวนสี่คน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือ
ผู้แทน เลขาธิการส านักงานมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือผู้แทน  เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคหรือผู้แทน ผู้อ านวยการสถาบันมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือ
ผู้แทน ผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาราชมนตรีจ านวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐาน ด้านบริหารงาน 
และด้านกฎหมายซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการ  และให้เลขาธิการส านักงาน
มาตรฐานฮาลาลแห่งชาติเป็นเลขานุการโดยต าแหน่งเพ่ือท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการรับรอง
ระบบงานฮาลาลและการควบคุมมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและตัวแทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดตามวรรคหนึ่งต้องป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติศาสนาอิสลามและมีประสบการณ์ในเรื่องฮาลาลเป็นอย่างดีอย่าง
น้อย 5 ปี 

การคัดเลือกตัวแทนของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดและการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 10 ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ
จะต้องไม่เป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล หรือผู้เชือดสัตว์ 
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มาตรา 11 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้น
ใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา 12 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง 
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๙ วรรคสอง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐ 
(4) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ 

หย่อนความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 

ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา 13 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้

รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ไม่มา
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุม 
(7) 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง 
ชี้ขาด 

มาตรา 14 ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาให้การรับรองระบบงานฮาลาลแก่องค์กรตรวจและรับรองฮาลาล 
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(2) ประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการให้บริการฮาลาลของประเทศให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

(3) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และการให้บริการตามชนิด
และประเภทต่างๆ 

(4) ก าหนดมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล  
ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาลและผู้
เชือดสัตว์ 

(5) พิจารณาออกใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่
ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์ 
รวมทั้งก าหนดอัตราค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังกล่าว 

(6) พิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อ 
ให้การรับรองฮาลาล 

(7) แต่งตั้งผู้ตรวจการฮาลาลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งควบคุมและดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฮาลาล 

(8) พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ได้รับการรับรองเพ่ือก าหนด 
มาตรการแก้ไขปัญหาและประสานงานให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดด าเนินการแก้ไขเยียวยาต่อไป 

(9) ออกระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการ 
(10) ก าหนดนโยบายและแผนงานของส านักงาน 
(11) ควบคุมการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด 
(12) ออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน การปฏิบัติหน้าที่แทนหรือการ

รักษาการแทน การบริหารจัดการกองทุน และการจัดสวัสดิการ 
(13) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานกระท าการแทนหรือ

ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
(14) ออกประกาศ ระเบียบ หรือปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 
 

มาตรา 15 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
เรียกผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร 
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มาตรา 16 ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยว่าวัตถุดิบ ส่วนประกอบหรือสิ่งใดเป็นสิ่งที่ฮา
ลาลหรือไม่ หรือการด าเนินการใดเป็นไปโดยถูกต้องหรือขัดหรือแย้งกับบัญญัติศาสนาอิสลามหรือไม่  
ให้คณะกรรมการส่งปัญหาหรือข้อสงสัยดังกล่าวไปให้คณะผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาราชมนตรี  ท าการ
วินิจฉัยอันประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาและผู้ช านาญการด้านวิทยาการอาหาร  ท าการ
วินิจฉัยร่วมกันเมื่อคณะผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาราชมนตรีได้ท าการวินิจฉัยในเรื่องใดแล้ว 
คณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 

หมวด 3 
องค์กรตรวจและรับรองฮาลาลและการอนุญาตให้ใช้ 

เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
_____________________________ 

มาตรา 17 องค์กรตรวจและรับรองฮาลาลตามความในหมวดนี้ต้องได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศก าหนด ทั้งนี้ในการอนุญาตคณะกรรมการอาจ
ก าหนดกิจการหรือพ้ืนที่ความรับผิดชอบไว้ด้วยก็ได้ 

ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเป็นองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการของผู้ประกอบการภายในจังหวัดนั้น 

ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยเป็นองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลภายในจังหวัดนั้น 

มาตรา 18 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือฝ่ายกิจการฮาลาล
ท าหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ 

มาตรา 19 ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาตรวจรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ  ตามมาตรฐานและแนว
ทางการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

(2) ควบคุมผู้ประกอบการให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการให้บริการฮาลาลอย่างเคร่งครัด 

(3) ควบคุมการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 
(4) ประกาศและเผยแพร่รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ 

ได้รับการรับรองฮาลาล หรือที่ถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนการรับรองฮาลาล ให้สาธารณชนได้รับ 
ทราบอย่างทั่วถึงและเป็นประจ าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
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(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการตรวจและรับรองฮาลาล เพ่ือรายงานต่อ 
คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(6) พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาฮาลาลและผู้เชือดสัตว์เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในสถาน 
ประกอบการที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

(7) จัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับการตรวจและรับรองฮาลาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เพ่ือส่งให้ผู้สอบบัญชีท าการตรวจสอบ และให้จัดส่งรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีให้
คณะกรรมการทราบเป็นประจ าทุกปี 

(8) จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ได้รับการรับรอง 
ฮาลาล เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันทีและรายงาน
ต่อคณะกรรมการ 

(9) ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
ที่ได้รับการรับรองฮาลาล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการบริโภคหรืออุปโภคอย่างแท้จริง 

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 
มาตรา 20 ในการตรวจและรับรองฮาลาล  ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลมีหนังสือแต่งตั้ง คณะ
ผู้ตรวจรับรองฮาลาลขึ้นคณะหนึ่งประกอบไปด้วยบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตและผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด 

คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
แนวทางและมาตรฐานตามที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 21 ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้มีการตรวจและรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการใด ให้ยื่นค า ขอต่อคณะกรรมการอิสลามประจ า จังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความรับผิดชอบในจังหวัดที่สถานที่ผลิตหรือ
ให้บริการนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการมีสาขาย่อยตั้งอยู่ในหลายจังหวัดและการให้การรับรองฮาลาลอาจมี
ผลกระทบต่อการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของสาขาย่อยดังกล่าวผู้ประกอบการจะต้องยื่นค า
ขอ ให้ตรวจและรับรองฮาลาลของสาขาย่อยทุกสาขาในคราวเดียวกันด้วยจังหวัดเดียวกันหรือหลาย
จังหวัด ผู้ประกอบการต้องยื่นค าขอให้ตรวจและรับรองฮาลาลของสาขาย่อยทุกสาขา 

มาตรา 22 ในการยื่นค าขอให้ตรวจรับรองฮาลาล ผู้ประกอบการจะต้องแนบเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 
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(1) รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง ที่ใช้ในการผลิต
หรือการให้บริการ รวมทั้งเอกสารการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบดังกล่าวจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ 

(2) ร่างคู่มือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการฮาลาล 
(3) แนวทางการจัดเตรียมบุคคลากรและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการ

ให้บริการฮาลาล 
(4) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 23 เมื่อคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความรับผิดชอบ ได้รับค าขอให้รับรองฮาลาล
และเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการแล้ว ให้พิจารณาค าขอและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาแล้วนั้นว่า
มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าค าขอยังมีรายละเอียด 
หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้มีอ านาจเรียกเอกสารหลักฐานหรือให้ด าเนินการวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นค าขอที่สมบูรณ์และมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนให้แต่งตั้ง  
คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลพร้อมทั้งก าหนดวันเวลาที่จะท าการตรวจสอบแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 

เมื่อผู้ประกอบการได้รับแจ้งก าหนดเวลาที่คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลจะด าเนินการตรวจสอบ
สถานประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการต้องช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบฮาลา
ลตามจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 24 ให้คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลด าเนินการตรวจสอบวัตถุดิบ ส่วนผสมกระบวนการ
ผลิต อุปกรณ์ สถานที่ผลิตหรือสถานที่จ าหน่าย  การบรรจุ การขนส่ง ณ โรงงานหรือสถาน
ประกอบการตามก าหนดเวลาที่แจ้งให้ทราบ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบของคณะผู้ตรวจรับรองฮาลาล ให้ผู้ประกอบการอ านวยความ
สะดวกแก่คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 25 ภายหลังที่คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาลได้ตรวจสอบสถานประกอบการแล้วให้จัดท า
รายงานการตรวจสอบพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลแล้วแต่กรณีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ในกรณีที่เห็นว่าสถานประกอบการด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามมาตรฐานฮาลาล ให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย หรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาล ออกใบรับรองฮาลาลให้แก่ผู้ประกอบการรายนั้น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พิจารณาเสร็จ 
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การออกใบรับรองฮาลาลให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 26 ใบรับรองฮาลาลที่จะออกให้ผู้ประกอบการแบ่งออกเป็นใบรับรองฮาลาลส าหรับ

กิจการประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) ผลิตภัณฑ์ส าหรับการบริโภคหรืออุปโภค 
(2) การให้บริการ 
(3) การเชือดสัตว์ 
(4) การส่งออก 
ผู้ประกอบการต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบรับรองฮาลาลและค่ารับรองผลิตภัณฑ์ตามประเภท

ของกิจการที่ขอรับรองฮาลาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดทั้งนี้ต้อง  ไม่เกิน
อัตราค่าธรรมเนียมในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ใบรับรองฮาลาลให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออก  แต่ผู้ประกอบการอาจยื่นค าขอต่ออายุ
ใบรับรองดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 27 ในกรณีที่ผู้ประกอบการประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการใด ให้ยื่นค าขอพร้อมใบรับรองฮาลาลต่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ
ไทยตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เมื่อคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้พิจารณาค าขอตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า
ผู้ประกอบการได้ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการเป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานฮาลาลที่
คณะกรรมการก าหนดและผู้ประกอบการได้ช าระค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลครบ
ถ้วนแล้ว ให้ออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการนั้นภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอและช าระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้ว 

มาตรา 28 การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลถือเป็นเอกสิทธิ์ของ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

มาตรา 29 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลต้องใช้หรือแสดง
เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ตามต าแหน่งที่ก าหนด  และต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดอย่างเคร่งครัด 

มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากผู้ได้รับใบรับรองฮาลาลหรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
รับรองฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ใช้ใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
แล้วแต่กรณี 
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หมวด 4 
คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล 

____________________________ 
มาตรา 31 ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดชนิด ประเภทและขนาดของโรงงาน

หรือสถานประกอบการที่จะต้องจัดให้มีคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล เพ่ือด าเนินการวางแผนและ
ปรับปรุงสถานที่หรือระบบการผลิตของโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการก าหนด รวมทั้งช่วยจัดท าร่างคู่มือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการฮา
ลาล ก่อนที่จะด าเนินการยื่นค าขอให้มีการตรวจและรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของ
โรงงานหรือสถานประกอบการนั้น 

คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลตามวรรคหนึ่ งจะต้องเป็นผู้ที่ ได้รับใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการให้เป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติงานของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลตามบทบัญญัตินี้  ให้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 32 ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลเว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การยื่นค าขออนุญาต การพิจารณาค าขอและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 33 ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลต้องมีคุณสมบัติและ
ประกอบไปด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยหรือคณะบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(2) มีหลักประกันตามที่ก าหนดในมาตรา 34 
(3) ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล 
(4) มีบุคลากรที่มีความรู้ทางศาสนาในเรื่องฮาลาลเป็นอย่างดี 
(4) มีบุคลากรที่มีความรู้ความความสามารถเก่ียวกับระบบงานการผลิต 
(6) มีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด 
บุคลากรตาม(4) และ(5) ต้องมิใช่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาลที่ปรึกษาประจ า

โรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผู้ตรวจการฮาลาล 
มาตรา 34 ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลผู้ยื่นค าขอ

จะต้องวางหลักประกันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด เพ่ือใช้เป็นหลักประกันความเสียหาย
อันอาจเกิดจากการด าเนินการของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล 
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การวางหลักประกัน การเพ่ิมหลักประกัน และการคืนหลักประกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 35 ใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต และเป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต  ให้ยื่นค าขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าจะมี
ค าสั่งถึงที่สุด ไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตนั้น 

การยื่นค าขอต่อใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 36 ให้คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้
ชัดเจนในส านักงานหรือสถานที่ท าการของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล 

ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย ให้คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลยื่นค าขอใบ
แทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สูญหายหรือถูกท าลาย 

มาตรา 37 คณะกรรมการอาจมีค าสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษา
ระบบงานฮาลาลได้เมื่อปรากฏว่าคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๓๓ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือทุจริต 

 
หมวด 5 

การควบคุมและก ากับดูแล 
____________________________ 

มาตรา 38 ผู้ประกอบการที่ได้รับใบรับรองฮาลาล หรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮา
ลาลต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการหรือพนักงานพิเศษตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือองค์กร
ตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณีทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด 

ให้ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการและพนักงานพิเศษตามวรรคหนึ่ง
ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ผู้ที่เป็นที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการจะต้องมิใช่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาล หรือผู้ตรวจการฮาลาล 

มาตรา 39 ให้ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการมีหน้าที่ตรวจสอบการ
ผลิตหรือการให้บริการเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่
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โรงงานหรือสถานประกอบการ แล้วรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด
หรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความ
รับผิดชอบแล้วแต่กรณี เป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง 

มาตรา 40 ให้คณะกรรมการมีอ านาจถอดถอนที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถาน
ประกอบการตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความรับผิดชอบ เมื่อความปรากฏว่าเป็นผู้
มีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 38 วรรคสาม 

มาตรา 41 ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นโรงงานหรือสถานประกอบการที่ต้องมีการเชือดสัตว์ 
ผู้ประกอบการจะต้องจัดให้มีผู้เชือดสัตว์ตามจ านวนที่เหมาะสมกับขนาดการผลิตประจ าโรงงานหรือ
สถานประกอบการนั้นตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทยหรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขตความรับผิดชอบ เพ่ือท าหน้าที่
เชือดสัตว์และควบคุมการเชือดสัตว์ตลอดเวลา 

ให้ผู้เชือดสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 42 ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการและผู้เชือดสัตว์ที่จะได้รับ

การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงงานหรือสถานประกอบการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแนวทางและ
มาตรฐานตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 43 ให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือ
สถานประกอบการและผู้เชือดสัตว์ โดยน าส่งผ่านทางส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือองค์กรตรวจและรับรองฮาลาลที่มีเขต
ความรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี 

ให้ผู้ประกอบการหักเงินค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งตามจ านวนและภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการก าหนด เป็นเงินสมทบเพ่ือน าส่งเข้ากองทุน 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการตามวรรคสอง ไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่ก าหนดหรือจ่ายไม่ครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด ต้องจ่ายเงินเพ่ิมเป็นค่าปรับในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่ได้
น าส่งหรือของเงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ 

มาตรา 44 ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการตรวจรับรองฮาลาล หรือเป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาล 
หรือที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผู้เชือดสัตว์ หรือผู้ตรวจการฮาลาลเว้น
แต่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 45 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจการฮาลาลจ านวนหนึ่งตามความเหมาะสม  พร้อมทั้งก าหนดเขตพ้ืนที่
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ความรับผิดชอบของผู้ตรวจการฮาลาลแต่ละคณะ เพ่ือท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การรับรอง ฮาลาลที่จ าหน่ายในท้องตลาด และสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้ประกอบการ รวมทั้งกรณีมีการละเมิดการใช้เครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ให้ผู้ตรวจการฮาลาลที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมาย
อาญา 

มาตรา 46 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๕ ให้ผู้ตรวจการฮาลาลมีอ านาดังต่อไปนี้ 
(1) สุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ หรือสั่งให้ผู้ประกอบการจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ในปริมาณท่ีสมควรเพ่ือน ามาตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการได้ 
(2) เข้าไปในโรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์  

ขั้นตอนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่
ได้รับการรับรองฮาลาล เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) ยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ วัตถุ เครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
กระท า ความผิด เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท า ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) สั่งให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามท่ีเห็นสมควร 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฮาลาลต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวผู้ตรวจการฮาลาลให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
มาตรา 47 ให้ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการ

ฮาลาล อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ตรวจการฮาลาลตามควรแก่กรณี 
มาตรา 48 ให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ 

การคืน การริบสิ่งของที่ยึดหรืออายัด ทั้งนี้ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด 6 

ส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ 
_______________________________ 

มาตรา 49 ให้จัดตั้งส านักงานมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ  มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมี
วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นองค์กรซึ่งท าหน้าที่ด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการ 
(2) ศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการให้บริการฮาลาลของประเทศ 
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(3) ด าเนินการจัดท าคู่มือ มาตรฐานหรือแนวทางในการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการตามชนิดและประเภทต่างๆ 

(4) ด าเนินการจัดท าคู่มือมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษา
ระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ผู้ตรวจการฮาลาลและผู้เชือดสัตว์ 

(5) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการรับรองระบบงานฮาลาลการออกใบอนุญาต
การเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือ
สถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์ 

(6) สอดส่องดูแลและติดตามการปฎิบัติงานของคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลผู้ตรวจรับรอง
ฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ และผู้เชือดสัตว์ 

(7) ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการฮาลาลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ 
(8) รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ได้รับการรับรองฮาลาล 
(9) จัดให้มีการศึกษาอบรม พัฒนาบุคคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับกิจการ

ฮาลาล 
(10) ด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด 
(11) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชนทั้งใน

และต่างประเทศ 
(12) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(13) บริหารและจัดการกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา 50 ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรฮาลาลขึ้นภายในส านักงานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่จัด

การศึกษาอบรม พัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาล 
มาตรา 51 ให้ส านักงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น 
กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่า

ด้วยแรงงานสัมพนัธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
มาตรา 52 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของส านักงาน 
มาตรา 53 ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา  49 ส านักงานอาจ

กระท าการดังต่อไปนี้ได้ด้วย 
(1) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
(2) ก่อตั้งสิทธิหรือกระท านิติกรรมใดๆท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
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(3) ลงทุนหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของส านักงานโดยไม่ขัดต่อบัญญัติศาสนาอิสลาม 
(4) จัดให้มีกองทุนเพ่ือการศึกษา การค้นคว้า และการวิจัยเพ่ือพัฒนา ตลอดจนการฝึกอบรม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมาตรฐานฮาลาล 
(5) กระท าการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

ส านักงาน 
มาตรา 54 รายได้ของส านักงานมีดังต่อไปนี้ 
(1) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี 
(3) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน ร่วมทุน หรือการใช้ทรัพย์สินของส านักงาน 
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือบริจาคให ้
รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่า 

ด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
มาตรา 55 ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และบุคคลใดจะยก

อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับส านักงานในเรื่องทรัพย์สินของส านักงานมิได้ 
มาตรา 56 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการ  อนุกรรมการและ

คณะท างานได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
มาตรา 57 ให้ส านักงานจัดท างบการเงินส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ

แต่วันสิ้นปีบัญชี และท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมทั้งให้ส่งงบ
การเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้กระทรวงการคลังทราบด้วย 

ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของส านักงานแล้วรายงานผลการสอบบัญชี
เสนอต่อรัฐมนตรี 

ให้ส านักงานโฆษณารายงานประจ าปีที่สิ้นไป โดยแสดงงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองว่า
ถูกต้องแล้ว 

มาตรา 58 ส านักงานต้องวางและถือไว้ซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแก่กิจการแยกตาม
ประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงินทรัพย์สินและหนี้สินที่แสดงกิจการที่
เป็นอยู่ตามความจริงตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของข้อความนั้นๆและให้มีการ
ตรวจสอบบัญชีเป็นประจ า 

มาตรา 59 ให้ส านักงานจัดท ารายงานประจ าปี โดยแสดงงบการเงินและผลการด าเนินงาน
ของส านักงานในปีที่ล่วงมาเสนอต่อรัฐมนตรี 
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หมวด 7 

เลขาธิการ 
_____________________ 

มาตรา 60 ให้ส านักงานมีเลขาธิการหนึ่งคน และรองเลขาธิการหนึ่งคน 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก แต่งตั้ง และถอดถอน เลขาธิการและรองเลขาธิการ ทั้งนี้ตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 61 บุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับบัญญัติศาสนาอิสลามในเรื่องฮาลาลและมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลเป็นอย่างดี  
รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ในด้านการบริหารงานหรือการบริหารองค์กรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

ให้น าความในมาตรา 10 มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งเลขาธิการและรองเลขาธิการโดย
อนุโลม 

มาตรา 62 การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการก าหนดเงื่อนไขในการทดลอง
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในหน้าที่เลขาธิการและรองเลขาธิการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้มีก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
คราวละไม่เกินสี่ปี 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการอาจมีมติให้ความ
เห็นชอบให้ท าสัญญาจ้างเลขาธิการและรองเลขาธิการปฏิบัติงานต่อไปอีกก็ได้ 

ให้เลขาธิการและรองเลขาธิการได้รับเงินค่าจ้าง  ค่าตอบแทน และเงินอ่ืนตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 63 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามสัญญาจ้าง เลขาธิการและรองเลขาธิการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๑ 
(4) ออกตามกรณีที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างระหว่างคณะกรรมการกับเลขาธิการหรือรอง

เลขาธิการ 
(5) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
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มติของคณะกรรมการให้เลขาธิการหรือรองเลขาธิการออกจากต าแหน่งตาม  (5) ต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  โดยไม่นับรวม
เลขาธิการในกรณีลงมติให้เลขาธิการออกจากต าแหน่ง 

มาตรา 64 เลขาธิการมีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และอ านาจหน้าที่ของส านักงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศ และมติของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของส านักงาน รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างของ
ส านักงาน ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากต าแหน่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(2) วางระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อบังคับ 
ข้อก าหนด นโยบาย ประกาศ หรือมติท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(3) เสนอและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงานและกองทุน 
เลขาธิการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของส านักงานและกองทุน 

มาตรา 65 ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการเป็นผู้แทนของส านักงาน แต่
เลขาธิการจะมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลใดท านิติกรรมหรือด าเนินการแทนก็ได้ทั้งนี้  ตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา 66 เมื่อต าแหน่งเลขาธิการว่างลงหรือเลขาธิการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการ
ชั่วคราว ให้รองเลขาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน  และในกรณีที่ไม่มีผู้ ใดปฏิบัติหน้าที่แทนให้
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนมีอ านาจ 
หน้าที่เช่นเดียวกับเลขาธิการ 
 

หมวด 8 
กองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล 

_______________________________ 
มาตรา 67 ให้มีกองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน

ส าหรับใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะกรรมการและส านักงาน  การส่งเสริมการส่งออกและการ
จัดการตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ระบบงาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับกิจการฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 68 กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม 
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(2) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นคณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาล 
ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล และผู้เชือดสัตว์ 

(3) เงินสมทบตามมาตรา ๖๙ 
(4) ค่าปรับทางปกครองหรือเงินเพ่ิมที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ 
(5) เงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับอันเนื่องมาจากการลงทุนหรือการประกอบกิจการตามที่รั บ

อนุญาตจากคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยต้องไม่ขัดต่อบัญญัติศาสนาอิสลาม 
(6) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาล

ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(7) เงินส่วนแบ่งจากก าไรที่ผู้ประกอบการได้รับจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลตามอัตราที่

คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา 69 ให้คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ผู้ตรวจรับรองฮาลาลและผู้ตรวจการฮาลาล มี

หน้าที่น าเงินสมทบส่งเข้ากองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดไม่จ่ายเงินสมทบภายในเวลาที่ก าหนดหรือจ่ายไม่ครบตามจ านวนที่

ก าหนด ต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นค่าปรับในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่ได้น าส่งหรือของ
เงินสมทบที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องน าส่งเงินสมทบ 

มาตรา 70 รายได้ของกองทุนให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือใช้ในกิจการตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา 71 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการดังต่อไปนี้ 
(1) จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและ

ส านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดตามสัดส่วนที่คณะกรรมการก าหนด 
(2) เป็นเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานหรือ

มาตรฐานฮาลาลตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน 
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน 
มาตรา 72 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนมีจ านวนไม่เกินห้าเจ็ดคน

เพ่ือท าหน้าที่บริหารและจัดการกองทุนเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  และให้น า
บทบัญญัติในมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 58 และมาตรา 59 มาใช้บังคับกับการด าเนินการของ
กองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา 73 ในกรณีที่มีการยุบเลิกกองทุนให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เป็นผู้ช าระบัญชีและเสนอรายงานการช าระบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรอง
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แล้วต่อคณะรัฐมนตรี หากมีเงินหรือทรัพย์สินคงเหลือให้โอนแก่กองทุนที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียง ทั้งนี้ 
โดยต้องท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
หมวด 9 

มาตรการทางปกครอง 
______________________________ 

มาาตรา 74 ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่ามีวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการของผู้ประกอบการรายใดเป็นสิ่งที่ไม่ฮาลาลหรือมีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานฮาลาลที่ก าหนด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเปิดการให้บริการ
ดังกล่าวและให้ผู้ประกอบการรายนั้นแก้ไขให้ถูกต้องหรือเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค า สั่งที่คณะกรรมการก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองเป็นจ านวนเงินไม่เกินสอง
เท่าของมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จ าหน่ายไปแล้วหรือค่าบริการที่ได้รับ 

มาตรา 75 ผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์วิธีการหรือ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณามีค าสั่งลงโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้า
แสนบาท และหรือพักใช้หรือเพิกถอนการรับรองฮาลาลในผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดหรือทั้งหมด
หรือใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ทั้งนี ้โดยค านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท า
ผิด รวมทั้งให้คณะกรรมการประกาศแจ้งโดยวิธีการใดๆ ตามที่เห็นสมควรเพ่ือให้สาธารณชนได้รับ
ทราบข้อมูลดังกล่าว 

มาตรา 76 ในกรณีที่การกระท าความผิดของผู้ประกอบการเกิดขึ้นเนื่องจากการจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อของผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือ
ผู้เชือดสัตว์ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือพักหน้าที่ชั่วคราวหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือถอดถอนการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความร้ายแรงของผลที่เกิดจาก
การจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นส าคัญ 
 

หมวด 10 
องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

__________________________ 
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มาตรา 77 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล ให้สมาคม มูลนิธิ ศูนย์ ชมรม หรือองค์กรเอกชนในรูปอ่ืนใดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตามกฎหมายไทยหรือจัดตั้งโดยคณะบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
คุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลและมิได้มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือมุ่งค้าหาก าไรจากการ
ประกอบกิจกรรมดังกล่าว มีสิทธิขอจดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ฮาลาลต่อคณะกรรมการได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 78 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา ๗๗ แล้ว มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือหรือ
ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการฮาลาลและสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

(3) การช่วยเหลือกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ได้รับความเดือดร้อน 
(4) การเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องตาม

พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรี 
(5) การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก

การละเมิดสิทธิของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

มาตรา 79 ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา  77 ประสบปัญหาหรือ
อุปสรรคในการด าเนินกิจการตามมาตรา 78 และร้องขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือ ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

มาตรา 80 ในกรณีที่องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 77 แล้ว ด าเนินกิจกรรมไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือมีการเรียกค่าตอบแทน  หรือ
ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือไม่เหมาะสมให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนขององค์กรเอกชนนั้นได้ 

มาตรา 81 ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล  มิให้
องค์กรเอกชนดังกล่าวถอนฟ้อง เว้นแต่ศาลจะอนุญาตเมื่อศาลเห็นว่าการถอนฟ้องนั้นไม่เป็นผลเสียต่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนรวม ส าหรับคดีแพ่งเกี่ยวกับการเรียกค่าเสียหายทดแทน การถอนฟ้อง
หรือการพิพากษาในกรณีที่คู่ความตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันจะต้องมีหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล มาแสดงต่อศาลด้วย 
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หมวด 11 
บทก าหนดโทษ 

_______________________ 
มาตรา 82 ผู้ประกอบการรายใดยื่นค าขอให้ตรวจรับรองฮาลาลโดยแจ้งข้อความหรือใช้

เอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จหรือปลอม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 83 ผู้ตรวจรับรองฮาลาลผู้ใดท ารายงานการตรวจสอบสถานประกอบการตามมาตรา 
25 เป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 

มาตรา 84 ผู้ตรวจรับรองฮาลาล คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาล ที่ปรึกษาฮาลาลประจ า
โรงงาน หรือสถานประกอบการ ผู้เชือดสัตว์ผู้ใด ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 85 กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน คณะที่ปรึกษาระบบงานฮาลาลที่ปรึกษาฮา
ลาลประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ ผู้ตรวจการฮาลาล หรือผู้เชือดสัตว์ ผู้ใด ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้าน
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 86 บุคคลใดปลอมใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาลต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 87 บุคคลใดเลียนใบรับรองฮาลาลหรือเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพ่ือให้ประชาชน
หลงเชื่อว่าเป็นเครื่องหมายรับรองฮาลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 88 บุคคลใด 
(1) น าเข้ามาในราชอาณาจักร จ าหน่าย เสนอจ าหน่าย หรือมีไว้เพ่ือจ าหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี

เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอมตามมาตรา 86 หรือที่เลียนเครื่องหมายรับรองฮาลาลตามมาตรา 87 
หรือ 

(2) ให้บริการหรือเสนอให้บริการโดยใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอมตามมาตรา87 หรือที่
เลียนเครื่องหมายรับรองฮาลาลตามมาตรา  87ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ที่ปลอมหรือเลียน
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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มาตรา 89 ผู้ประกอบการรายใดไม่ด าเนินการเป็นไปตามคู่มือหรือแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์
หรือการให้บริการฮาลาลที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง 
แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 90 ผู้ประกอบการรายใดไม่ช าระค่าปรับทางปกครองตามมาตรา 74 วรรคสอง หรือ
มาตรา 75 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 91 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 14 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 92 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ตรวจรับรองฮาลาล  ตาม
มาตรา 24 วรรคสอง หรือแก่ผู้ตรวจการฮาลาลตามมาตรา 47 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 93 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจการฮาลาล 
ตามมาตรา 46 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา 94 ผู้ใดขาย จ าหน่าย หรือให้บริการโดยหลอกลวงด้วยการใช้เครื่องหมายข้อความ 
รูปภาพ การแต่งกายหรือการแสดงตนอย่างใด เพ่ือให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ 
หรือการให้บริการที่ฮาลาลตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 
สามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 95 ผู้ใดปลอมปนผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยการน าวัตถุดิบ ส่วนประกอบสารปรุงแต่ง หรือ
วัตถุอ่ืนใดที่ไม่ฮาลาลผสมเข้ากับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 96 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 มาตรา 32 วรรคหนึ่งหรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 97 ผู้ใดโดยเจตนาทุจริต ใช้ จ้าง วาน ยุยง หรือด าเนินการให้องค์กรเอกชนที่ได้จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ฟ้องร้องผู้ประกอบการรายใดเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาต่อศาล  เพ่ือ
กลั่นแกล้งผู้ประกอบรายนั้นให้ได้รับความเสียหาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 98 บุคคลใดกระท าความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยัง
ไม่ครบก าหนดห้าปีกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้อีกให้วางโทษทวีคูณ 

มาตรา 99 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 
กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าความผิดของ 
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นิติบุคคลนั้น 
มาตรา 100 ในกรณีที่มีผู้น าจับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้จนมีการฟ้องร้องคดีใน

ศาล ให้พนักงานอัยการร้องขอต่อศาล เพ่ือให้ศาลพิพากษาจ่ายเงินสินบนน าจับแก่ผู้น าจับเป็นจ านวน
เงินไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับตามค าพิพากษา ทั้งนี้โดยให้จ่ายจากเงินค่าปรับที่ช าระต่อศาล 
ถ้าผู้กระท าความผิดไม่ช าระเงินค่าปรับหรือช าระไม่ครบถ้วน ก็ให้จ่ายเงินสินบนน าจับที่ยังค้างอยู่จาก
เงินค่าขายของกลางที่ศาลสั่งให้ริบ ถ้ายังขาดอยู่อีกก็ให้เป็นพับไป 

ในกรณีที่มีผู้น าจับหลายคนให้แบ่งเงินสินบนน าจับให้คนละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินสินบนน า
จับนั้น จะจา่ยได้เม่ือคดีถึงที่สุดแล้ว 

มาตรา 101 ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ภายในสถานที่ของผู้ประกอบการราย
ใดและการกระท านั้นเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของผู้ประกอบการดังกล่าว  ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
ผู้ประกอบการรายนั้นเป็นผู้กระท าผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถคาดหมายได้ว่า
บุคคลนั้นจะกระท าความผิดแม้จะใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว 

มาตรา 102 ผู้ใดเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกิจการของผู้ประกอบการอันเป็นข้อเท็จจริงที่ตามปกติวิสัยของผู้ประกอบการจะ
พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย  ซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี 

ผู้ใดได้มาหรือล่วงรู้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดจากบุคคลตามวรรคหนึ่งเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่
หรือการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเท็จจริงนั้นในประการที่น่าจะ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 

มาตรา 103 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีคณะกรรมการมี
อ านาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไข
ประการใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้ 

ภายใต้บังคับของบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ในการสอบสวนถ้าพบว่าบุคคลใดกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้
เปรียบเทียบเมื่อผู้กระท าความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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บทเฉพาะกาล 
________________________ 

มาตรา 104 ให้ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาประจ าโรงงานหรือสถาน
ประกอบการ หรือผู้เชือดสัตว์ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ยื่นหนังสือแสดงความจ านง
เพ่ือเข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจรับรองฮาลาล ที่ปรึกษาประจ าโรงงานหรือสถานประกอบการ หรือผู้
เชือดสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

มาตรา 105 บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจ
รับรองฮาลาล หรือการก าหนดมาตรฐานฮาลาลที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนา
อิสลาม ให้มีผลใช้บังคับโดยอนุโลมจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ชื่อ นายยิ่งศักดิ์ บุญธรรม 
วันเดือนปีเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2528 
วุฒิการศึกษา -  นิติศาสตรบัณฑิต 

      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- เนติบัณฑิต สมัยที่ 67  
- ส านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
- ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ 

ต าแหน่ง       พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง ส านักงาน กสทช. 
 




