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แบบฟอร์มการตรวจประเมิน 
สถานประกอบการด้านปศุสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล 

 

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

 

วันที่...............เดือน........................... ปี...................  เริม่ตรวจเวลา ............................ ตรวจเสร็จเวลา…………………………….. 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการ 

 

ชื่อสถานประกอบการ  …………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……….……………….……… 
ทีต้ั่งส านักงาน………..……………………………………………………….………………………………..…….……………………………….………….………………………..….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…… 
โทรศัพท์ส านักงาน………………………………..……..……………โทรสาร………..….…………………..…………………มือถือ……………………………………..…..….….. 
 

ที่ต้ังสถานที่ผลิต………..………..…………….………………………………..……..………………………………………………………………….………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
โทรศัพท์โรงงาน…………………………………..……..……………โทรสาร………..….…………………..…………………มือถือ…………………………………..…..………..… 
ที่ปรึกษาฮาลาลประจ าสถานประกอบการ ............................................................................................................................................................... 
ผู้ประสานงาน ...................................................................ต าแหน่ง......................................................มือถือ.......................................................... 

ล าดับ 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการตรวจ 

(ตัวบรรจง) 
ต าแหน่ง/หน่วยงาน ลายมือชื่อ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ส่วนที่ 2  ประเภทการตรวจ และลักษณะสถานประกอบการ ประเภทสถานประกอบการ 
 

         ตรวจรับรอง         ต่ออายุ          ตรวจติดตาม         ตรวจให้ค าแนะน า 
 

       นม           น้ าผึ้ง 
         ไข ่           อ่ืนๆ ................................ 
 

เลขที่รับรองฮาลาล  ………..…/………… 

วันหมดอายุ          ………/……./……….. 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ขอรับรอง 

ขอใหม่  จ านวน  ……………… รายการ    ต่ออายุ  จ านวน ……………… รายการ 
ขอเพิ่ม  จ านวน ……………… รายการ    รับจ้างผลิต (OEM)  จ านวน …………….ราย
ผลิตภัณฑ์ประเภท  .................................................................................................. 
.................................................................................................. ................................... 
เครื่องหมายการค้า ........................................................................ ............................
ก าลังการผลิตจ านวน.................................................................................................. 

มีกระบวนผลิตอ่ืนนอกจากฮาลาลหรือไม่ 

           ไม่มี     
 

        มี        มีความเสี่ยง 
............................................. 

 

มาตรฐานคุณภาพสถานประกอบการ      อย.           GMP………...          HACCP          ISO …………        BRC            อื่นๆ (ระบุ)..................... 
 

แนวทางการจัดจ าหน่าย  ในประเทศจ านวน ............... เปอรเ์ซ็นต์   ต่างประเทศ ............... เปอร์เซน็ต์ 
ส่วนที่ 3  ความรับผิดชอบด้านการบริหารระบบฮาลาล 

(อ้างอิงประกาศข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและผลติภัณฑ์ฮาลาล ปีพ.ศ. 2559 พิจารณาตามข้อ 5.1-5.15) 

 

3.1  มีการก าหนดนโยบายด้านฮาลาลที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบตัิ  
 

       สอดคล้อง         ไม่สอดคลอ้ง        ตรวจสอบไมไ่ด้  

3.2  ผู้บริหารหรือผู้แทนได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจ 
 

       สอดคล้อง         ไม่สอดคลอ้ง        ตรวจสอบไมไ่ด ้

3.3  ผู้บริหารมีความเข้าใจในกิจการฮาลาล  

       สอดคล้อง         ไม่สอดคลอ้ง        ตรวจสอบไมไ่ด้  

3.4  ผู้ประกอบการต้องก าหนด จดัหาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อ
การผลิตผลิตภณัฑ์ฮาลาล 

 

       สอดคล้อง         ไม่สอดคลอ้ง        ตรวจสอบไมไ่ด ้

 
 

 

 

บันทึกเพ่ิมเติมความรับผิดชอบด้านการบริหาร …………………………............................................................................................................................. ...................... 
 
 

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

ส่วนที่ 4  รายการตรวจสอบเอกสาร/บันทึก 

             หนังสือแต่งตั้งทีมงานฮาลาล           ตารางรายชื่อผลติภณัฑ ์        บันทึกการตรวจประเมินภายใน 

            หนังสือแต่งตั้งท่ีปรึกษาฯ           ตารางวัตถุดิบ, ส่วนผสม        บันทึกการตรวจสุขภาพพนักงาน 

          บันทึกการอบรม ระบุปี ........................            เอกสารอ้างอิงรายการวัตถดุิบ        ระเบียบ,ข้อก าหนดระบบฮาลาล 
 

บันทึกเพิ่มเติมเอกสาร 
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ส่วนที ่5 กระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล 
(อ้างอิงประกาศข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและผลติภัณฑ์ฮาลาล ปีพ.ศ. 2559) 

 

5.1 ผู้ประกอบการ ได้จัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ข้อ 6.1) 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2 มีการจัดกิจกรรมหรือได้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านพ้ืนฐานสุขลักษณะ (ข้อ6.2) 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.1  มีการก าหนดพ้ืนที่ส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลอย่างชัดเจน (ข้อ 6.5) 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
5.2.2  มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและก าหนดจุดอันตรายในระบบฮาลาล (ข้อ 6.2.2) 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
 

5.2.3 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนนยิส เช่น ท าเลที่ตั้ง, พ้ืนฐานการท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ของพนักงาน (ข้อ 6.2.3 )  บันทึกเพิ่มเติม 
  
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
 

5.2.4  มีการควบคุมคุณภาพน้ า และน้ าแข็งที่ใช้ในกระบวนการผลิต (ข้อ 6.2.4) 
บันทึกเพิ่มเติม 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
5.2.5 มีการจัดท าแผนและบันทึกแผนการท าความสะอาด การตรวจสอบความสะอาดครอบคลุมโครง สร้าง
โรงงาน เครื่องจักร และพ้ืนที่ทั่วไป  สารเคมีทุกชนิดที่ใช้ท าความสะอาด รวมถึงการก าจัดของเสีย  
(ข้อ 6.2.6)  บันทึกเพิ่มเติม    
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.6  มีการจัดการกับวัสดุที่สั่งซื้อ,วิธีการจัดซื้อ, เช่น วัตถุดิบ , สิ่งที่ผสม, สารเคมี, บรรจุภัณฑ์รวมถึง
เอกสารอ้างอิง ผู้ขาย ผู้ส่งมอบ (ข้อ 6.2.7) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
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ส่วนที ่5 กระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล 
(อ้างอิงประกาศข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและผลติภัณฑ์ฮาลาล ปีพ.ศ. 2559) 

 

5.2.7 มีการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อที่ครอบคลุมบริเวณสถานประกอบการ พ้ืนที่การผลิต สิ่งอ านวยความ
สะดวก(ข้อ 6.2.8)  บันทึกเพ่ิมเติม 
 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.8 มีการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ด ี(ข้อ 6.2.9) 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

- มี การก าหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลแต่ละขั้นตอนในกระบวนการผลิต (Procedure)  
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

- มีบันทึกการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เยี่ยมชม 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

- พนักงานที่มีการสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้องมีการปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดี  
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

- มีการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อย 1 ครั้ง (ตรวจสอบเอกสาร) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
5.2.9 มีพนักงานมุสลิมที่สามารถควบคุมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาลในขอบข่ายการขอรับรองรวมถึงแผนก
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (ข้อ 5.5/6.2/6.6) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

 

- จ านวนพนักงาน................. คน  พนักงานต่างชาติ ..................คน  พนักงานมุสลิม …………….. คน 
บันทึกเพ่ิมเติม 
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ส่วนที่ 5  กระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาล 
(อ้างอิงประกาศข้อก าหนดการตรวจรับรองกระบวนการผลิตและผลติภัณฑ์ฮาลาล ปีพ.ศ. 2559) 

5.2.10  มีการควบคุมวัตถุดิบและส่วนประกอบที่น ามาใช้ในการผลิตและการจัดเก็บ  
เช่น มาตรฐานการตรวจรับวัตถุดิบ,การตรวจสอบใบรับรองฮาลาล,บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ (ข้อ 6.6 - 6.7 ) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.11  มีการทบทวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการตรวจสอบบรรจุผลิตภัณฑ์ที่
ขอรับรองฮาลาล (ข้อ6.8) 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.12 มีการควบคุมการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ และสินค้าส าเร็จรูป (ข้อ6.9) 
บันทึกเพ่ิมเติม 
 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.13 มีการก าหนดขั้นตอนของกระบวนการล้างวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต  (ข้อ 6.10) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 

5.2.14  มีบันทึกการควบคุมอุปกรณ์ทีใ่ช้ล้างท าความสะอาด และการจัดเก็บ (ข้อ 6.11-6.12) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
5.2.15 มีการเก็บรักษาและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ทีร่ับรองฮาลาล (ข้อ 6.14) 
บันทึกเพิ่มเติม 
 
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
5.2.16 มีการควบคุมการออกรหัสสินค้า, และใช้เครื่องหมายบนฉลาก, และการใช้บรรจุภัณฑ์ 
(ข้อ 6.15 - 6.18)  บันทึกเพิ่มเติม 
  
 

 

          สอดคล้อง 

       ไมส่อดคล้อง 

       ตรวจสอบไม่ได้ 
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ส่วนที่ 6 สรุปผลการตรวจ 
ข้อบกพร่องที่พบ (ระดับรุนแรงมาก) 
 

 
 
 
 

 

ระดับรุนแรงมาก 
 

ก าหนดการแก้ไข 

จ านวน...............วัน 

ข้อบกพร่องที่พบ (ระดับรุนแรงน้อย) 
 
 
 
 

ระดับรุนแรงน้อย 
 

ก าหนดการแก้ไข 

จ านวน...............วัน 

ข้อเสนอแนะและพิจารณา 
 
 
 
 

 
 

ระยะการด าเนินการ 

จ านวน...............วัน 

 

ผู้บริหาร/ผู้แทนรับทราบการแก้ไข    
 

ลงชื่อ................................................................ ต าแหน่ง .............................................. .............................. 
 

ลงชื่อ................................................................ ต าแหน่ง .................... ........................................................ 
 
 

 

ลงวันที่
........../......../......... 

 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจประเมิน กรณีมีการส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 
  
 

 

        สอดคล้อง 

      ไมส่อดคล้อง 

      ตรวจสอบไม่ได้ 

 
 

ลงชื่อ.................................................................................... หัวหน้าคณะตรวจ 
 

ลงชื่อ ................................................................................... กรรมการตรวจ  
 

ลงชื่อ ................................................................................... ผู้บันทึก   

 

ลงวันที่...../...../........ 

 

 

สรุปผลการประชุมพิจารณา (เจ้าหน้าที่ส านักงาน) 
 

 
 
 

 

ลงวันที่...../...../........ 

 


