
ขอ้ก ำหนดโรงเชือดสตัวต์ำมมำตรฐำนฮำลำล

น.สพ.มาลิก อับดุลบุตร
กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์



เน้ือหำกำรน ำเสนอ

• ความส าคญัของมาตรฐานฮาลาล

• มาตรฐานฮาลาล กบั มาตรฐานสากล

• หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการรับรองมาตรฐานฮาลาล

• ค านิยามท่ีส าคญั

• ข้อก าหนดโรงเชือดและโรงช าแหละตามมาตรฐานฮาลาล



ควำมส ำคญัของมำตรฐำนฮำลำล

ความเชื่อม่ัน 
ความศรัทธา

ความม่ังค่ัง ยั่ งยืน

คุณประโยชน์ 
ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ



หลกักำรฮำลำล

“มนุษยเ์อ๋ย จงบริโภคสิ่งอนุมัติ (ฮาลาล) ที่ดี (ฏอยยิบัน) 
จากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน 
แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” (อัลบากอเราะห์ : 168)



หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
ประเทศไทย

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

• ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัด

• สถำบันมำตรฐำนฮำลำลแห่งประเทศไทย

• ศูนย์วิทยำศำสตร์ฮำลำล จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย



มำตรฐำนฮำลำลประเทศไทย

นายอาศิส พทิกัษ์คมุพล จฬุาราชมนตรี 
ส านกังานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

45 หมู่3 ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530



ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
แห่งประเทศไทย (CICOT)

 อ ำนำจกำรบริหำร
▪ พระรำชบัญญัติกำรบริหำรองค์กรศำสนำอิสลำม พ.ศ. 2540

 อ ำนำจกำรรับรองมำตรฐำนฮำลำล
▪ คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดเป็นผูร้ับรอง (39 แห่ง)
▪ คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับรอง

 อ ำนำจกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยฮำลำล
▪ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

 เครื่องหมำยฮำลำล
▪ จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ 

เมื่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2541



มาตรฐานฮาลาล CICOT

 ประกำศฝ่ำยกิจกำรฮำลำล สกอท.เรื่อง 
▪ ข้อก ำหนดกำรตรวจรับรองฮำลำลโรงเชือดสัตว์และกำรช ำแหละชิ้นส่วน 

พ.ศ. 2559

▪ ข้อก ำหนดกำรตรวจรับรองกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำลำล พ.ศ. 2559

▪ แนวทำงปฏิบัติกำรขอใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำล และกำรใช้เครื่องหมำย
ฮำลำลบนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559

▪ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตรวจรับรองสถำนประกอบกำร กำรตรวจ
ผลิตภัณฑ์และค่ำธรรมเนียม พ.ศ. 2552



ระเบียบ กอท.
• ข้อก ำหนดกำรตรวจรับรองฮำลำลโรงเชือดสัตว์และกำรช ำแหละชิ้นส่วน 

พ.ศ. 2559

• ข้อก ำหนดกำรตรวจรับรองกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำลำล พ.ศ. 2559

• ข้อก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรขอใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำล

• ข้อบังคับว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตรวจรับรองสถำนประกอบกำร กำรตรวจ
ผลิตภัณฑ์และค่ำธรรมเนียม พ.ศ.2559







ค านิยาม

• บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม หมำยถึง
บทบัญญัติที่มุสลิมต้องถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยยึดตัวบทจำกคัมภีร์อัล -กุรอำน   
อัสสุนนะฮฺ  อัล-อิจมำอฺ และอัล-กิยำส ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันตำมแนวทำง ชำฟีอี ฮำนำฟี 
หรือมำลิกี หรือ ฮัมบำลี ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่จะน ำแนวทำงนี้ไปใช้ปฏิบัติว่ำยึดถือ
ในแนวทำงใด

• ฮาลาล (Halal) หมำยถึง 
สิ่งของหรือกำรกระท ำใดๆ ซึ่งได้รับกำรอนุญำตตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม

• ฮารอม (Haram) หมำยถึง 
สิ่งของหรือกำรกระท ำใดๆ ซึ่งได้รับกำรห้ำมตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม

• มัชบุฮ. (Mushbooh) หรือ ซุบฮัท (Syubahaat) หมำยถึง 
สิ่งที่น่ำเคลือบแคลง สิ่งที่น่ำสงสัยที่มุสลิมควรหลีกเลีย่ง



ค านิยาม

• ผลิตภัณฑ์ฮาลาล หมำยถึง

ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ศำสนำอนุมัติให้ใช้หรือบริโภคได้รวมถึงสิ่งอื่นที่มีควำมหมำย 
เช่นเดียวกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมข้อก ำหนดในประกำศฉบับนี้ให้หมำยถึง
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค กำรบริกำรอำหำร เครื่องดื่มและครัวฮำลำล ผลิตภัณฑ์หรือ

วัตถุดิบน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง บรรจุภัณฑ์ โลจิสติก และอื่นๆ ตำม
ควำมเห็นชอบฝ่ำยกิจกำรฮำลำล คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย

• นยิส (najis) หมำยถึง 
สิ่งสกปรกตำมบทบัญญัตแิห่งศำสนำอิสลำม ซึ่งมี ๓ ประเภท ได้แก่ นยิสชนิดเบำ นยิส
ชนิดปำนกลำง และนยิสชนิดหนัก รวมถึงอำหำรที่ปนเปื้อนหรือสัมผัสกับนยิส เว้นแต่จะ
ไดข้จัดนยิส นั้นออกไปแล้ว



ผลิตภัณฑ์ฮารอม ส าหรับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบดังต่อไปนี้

• สุกร หมูป่ำ และสุนัข
• งูและลิง
• สัตว์กินเนื้อเป็นอำหำรที่มีเขี้ยวและกรงเล็บ เช่น สิงโต เสือ หมี และสัตว์

อื่นๆ ที่คล้ำยกัน
• นกล่ำเหยื่อที่มีกรงเล็บ เช่น นกอินทรี นกแร้ง และนกอื่นๆ 

ที่คล้ำยกัน
• สัตว์ท ำลำย และสัตว์มีพิษ เช่น หนู ตะขำบ แมงป่อง และสัตว์อื่นๆ ที่

คล้ำยกัน
• สัตว์ที่ห้ำมฆ่ำในศำสนำอิสลำม เช่น มด ผึ้ง และนกหัวขวำน



ผลิตภัณฑ์ฮารอม ส าหรับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบดังต่อไปนี้

• สัตว์ที่น่ำรังเกียจโดยทั่วไป เช่น เห็บ หมัด ไร เหำ แมลงวัน หนอน 
และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ำยกัน

• สัตว์ที่อำศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ ำ เช่น กบ จระเข้ เต่ำ 
และสัตว์อื่นๆ ที่คล้ำยกัน

• ลำและล่อที่เป็นสัตว์เลี้ยงใช้งำน
• สัตว์น้ ำที่มีพิษหรือเป็นอันตรำยทุกชนิด เว้นแต่พิษหรืออันตรำยดังกล่ำวได้

ถูกก ำจัดออกระหว่ำงกระบวนกำรผลิตแล้ว
• สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนก

ที่ไมได้ถูกเชือดถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม



ผลิตภัณฑ์ฮารอม ส าหรับผลิตภัณฑ์และสิ่งที่ได้จากวัตถุดิบ
หรือส่วนประกอบดังต่อไปนี้

• เลือดที่มำจำกกำรเชือดหรือไหลออกจำกรำ่งกำย

• อำหำรที่ได้จำกพืชที่มีพิษหรอืท ำให้มึนเมำหรือเป็นอันตรำย เว้นแต่เมื่อสำร
ดังกล่ำวได้ถูกก ำจัดออกระหว่ำงกระบวนกำรผลิตแล้ว

• อำหำรและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดควำมมึนเมำ

• เครื่องดื่มแร่ธำตุจำกธรรมชำติและวัตถุเคมีทุกชนิดทีเ่ป็นพิษและอยู่ในปริมำณ
ที่ก่อให้เกิดอันตรำย

• อำหำรและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบอำหำรที่ได้จำกกำรดัดแปรพนัธุกรรม

• วัตถุเจือปนอำหำรหรอืส่วนผสมอำหำรทีม่ำจำกแหล่งข้ำงต้น



ข้อก าหนดเกี่ยวกับนยิสและวิธีช าระล้าง

• นยิสชนิดเบำ ได้แก่ ปัสสำวะของเด็กผู้ชำยซึ่งอำยุไม่ถึง 2 ขวบ ไม่ได้กินหรือ
ดื่มสิ่งอื่นใดที่ท ำให้อิ่มนอกจำกน้ ำนม

• นยิสชนิดปำนกลำง ได้แก่ สิ่งที่ไม่อยู่ภำยใต้ นยิสชนิดเบำ หรือนยิสชนิด
หนัก โลหิต น้ ำหนอง น้ ำเหลือง อำเจียน  อุจจำระ ปัสสำวะ ซำกสัตว์ที่
ไม่ได้เชือด (ยกเว้นปลำ และตั๊กแตน) แต่ต้องไม่ใช่ซำกสัตว์
นยิสชนิดหนักและน้ ำนมของสัตว์ที่ห้ำมรับประทำนเหล่ำนี้ สิ่งที่ท ำให้มึนเมำ

• นยิสชนิดหนัก ได้แก่ สุกร สุนัข หรือสัตว์ที่เกิดมำด้วยกำรผสมพันธ์กับสุนัข 
หรือสุกร และทุกสิ่งอันเนื่องมำจำก สัตว์ดังกล่ำวนี้



ข้อก าหนดเกี่ยวกับนยิสและวิธีช าระล้าง

• วิธีล้ำงนยิสชนิดเบำ ให้ช ำระนยิสออกใหห้มดเสียก่อน แล้วใช้น้ ำพรมรอยที่
เปื้อนนยิสนั้นให้ทั่ว โดยไม่จ ำเป็นต้องให้น้ ำไหลผ่ำนก็ใช้ได้

• วิธีล้ำงนยิสปำนกลำง ให้ช ำระนยิสออกใหห้มดเสยีก่อน แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำด
ให้ไหลผ่ำนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ให้ทั่วถึงทุส่วนทีเ่ปรอะเปื้อนนยิส 
โดยต้องท ำให้สี กลิ่น รส ของนยิสนั้นหมดไป และในทำงที่ดีให้ล้ำงเพิม่
เป็น 3 ครั้ง

• วิธีล้ำงนยิสชนิดหนัก ให้ช ำระนยิสออกใหห้มดก่อน แล้วล้ำงด้วยน้ ำสะอำดให้
ไหลผ่ำน 7 ครั้ง แต่ 1 ใน 7 ครั้ง นั้น ต้องเป็นน้ ำดินที่สะอำดตำมบทบัญญัติ
อิสลำมและมีสภำพขุ่นแขวนลอย หรือน้ ำดินสอพองและแนะน ำให้ใช้น้ ำดินล้ำง
ในครั้งแรก



การการล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติงาน ด้วยสบู่ดิน



การเชือดสัตว์
• กำรเชือดสัตว์ที่อนุญำต และต้องแยกออกจำกสัตว์ที่ไม่อนุญำตอย่ำงเด็ดขำด 

โดยต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

o กำรเชือดต้องกระท ำโดยมุสลิมและมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำรเชือดสตัว์

o สัตว์ที่จะท ำกำรเชือดต้องเป็นสัตว์ที่อนุญำตให้ใช้เป็นอำหำร

o สัตว์จะต้องมีชีวิต ขณะที่เชือด

o กำรเชือดต้องตัดหลอดลม หลอดอำหำร เส้นเลือดแดงใหญ่และเสน้เลอืดด ำใหญ ่
บริเวณล ำคอให้ขำดในครำวเดียว

o ก่อนที่จะเชือดสัตว์ต้องกล่ำวค ำว่ำ “บิสมิลลำฮฺ”

o กำรเชือดให้ใช้เฉพำะมีดหรือเครื่องมือที่คมสะอำด และไม่ควรยกออกจำกล ำคอ
สัตว์ขณะท ำกำรเชือด สัตว์จะต้องตำยเพรำะกำรเชือดโดยไม่ทรมำน

• ไม่แนะน ำท ำให้สัตว์สลบหรือหมดสตกิ่อนกำรเชือด เว้นแต่กรณีที่จ ำเป็น

• ไมแ่นะน ำให้เชือดสัตว์ปีกโดยใช้เคร่ืองเชือดกล เว้นแต่กรณีที่จ ำเป็น กำรกระท ำดังกล่ำว
ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก สกอท.



ข้อก าหนด
การเชือดสัตว์ปีก



ข้อก าหนดการเชือดสัตว์ปีก



ข้อก าหนดส าหรับการเชือดโค



ข้อก าหนดส าหรับการเชือดโค



ความรับผิดชอบด้านการบริหารฮาลาล

• ผู้บริหำรระดับสูงต้องแสดงหลักฐำน

o ควำมมุ่งมั่นของผู้ประกอบกำรในกำรน ำมำตรฐำนฮำลำลไปปฏิบัติ

o จัดสรรทรัพยำกรให้เพียงพอ 

o กำรสื่อสำรภำยในองค์กรถึงข้อก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิผล

• ต้องให้ควำมร่วมมือกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

o ผลิตภัณฑ์ฮำลำล วัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต กำรบรรจุ กำรจัดจ ำหน่ำย กำรขนส่ง 
และกำรให้บริกำรทุกขั้นตอนตำมควำมเป็นจริง

• ต้องจัดให้มีที่ปรึกษำพิเศษและหรือมุสลิมผู้ควบคุมกระบวนกำรเชือดสัตว์ ตำมควำม
จ ำเป็น เพื่อท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและเฝ้ำระวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่สถำนประกอบกำร



ความรับผิดชอบด้านการบริหารฮาลาล

• ต้องแต่งตั้งบุคคลๆหนึ่งในระดับบริหำรที่มีอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบด้ำนฮำลำล 
รวมทั้งมีอ ำนำจตัดสินใจแทนผูบ้ริหำรร่วมกับทีมงำนฮำลำล

• ต้องแต่งตั้งทีมงำนฮำลำล โดยประกอบด้วย

o บุคลำกรที่มีอ ำนำจหน้ำที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ กระบวนกำร และ
ประสบกำรณ์แต่ละแผนกที่สำมำรถควบคุมและเฝ้ำระวังกระบวนกำรผลิต รวมถึง
พนักงำนมุสลิม (ถ้ำม)ี

• ต้องจัดอบรม กำรประเมินผล พนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต ตำมหลักสูตรที่ สกอท. 
ก ำหนด

• ต้องแสดงหลักฐำนบันทึกกำรฝึกอบรม และแผนกำรฝึกอบรม เมื่อมีกำรตรวจสอบ



ทีมงานฮาลาล



ความรับผิดชอบด้านการบริหารฮาลาล
• ต้องก ำหนด จัดหำ และบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ ำเป็นดังนี้

o อำคำรพ้ืนที่ปฏิบัติงำน และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องละหมำด ห้อง
รับประทำนอำหำร ห้องน้ ำ ห้องเก็บของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

o เครื่องมืออุปกรณ์ของกระบวนกำรผลิต ทั้งฮำร์ดแวร์ และซอฟแวร์

o บริกำรสนับสนุนอื่นๆ เช่น กำรขนส่ง หรือกำรจัดจ ำหน่ำย เป็นต้น

• ผู้ประกอบกำรต้องมีประกำศ ข้อก ำหนดกำรรับรองโรงเชือดฮำลำล/ หนังสือแต่งตั้งที่
ปรึกษำพิเศษและหรือเอกสำรแต่งตั้ง Halal Supervisor

• ผู้ประกอบกำรต้องรักษำซึ่งกำรรับรองตำมเวลำที่ก ำหนด ไม่หมดอำยุ

• ต้องเข้ำร่วมประชุมเปิดและปิดร่วมกับทีมงำนฮำลำล ในกำรตรวจรับรอง

• ต้องแก้ไขและปฏิบัติตำมข้อบ่งชี้ (CAR) อย่ำงมีประสิทธิผล

• ต้องมีกำรทบทวนข้อก ำหนดตำมประกำศร่วมกับที่ปรึกษำพิเศษ

• ต้องจัดท ำกำรตรวจประเมินภำยใน คือ เป็นไปตำมแผน กำรน ำไปปฏิบัติ และกำร
รักษำอย่ำงมปีระสิทธิผล



กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ต้องจัดท ำเอกสำรขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
• ต้องโปรแกรมพื้นฐำนด้ำนสุขลักษณะตำมมำตรฐำนสำกล (GMP) ดังนี้

– แผนผังโครงสร้ำงอำคำร
– แผนภูมิกระบวนกำรผลิตตำมระบบ HACCP
– มำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนนยิสจำกส่ิงต่อไปนี้ เช่น ท ำเลที่ตั้ง พื้นฐำนกำรท ำงำนและสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกของพนักงำน
– กำรควบคุมกำรใช้น้ ำ และน้ ำแข็ง
– กำรก ำจัดขยะและของเสีย
– กำรล้ำงท ำควำมสะอำดและกำรฆ่ำเชื้อ
– กำรจัดกำรกับวัสดุท่ีสั่งซื้อ เช่น วัตถุดิบ, สิ่งที่ผสม, สำรเคมี, บรรจุภัณฑ์
– กำรควบคุมสัตว์พำหะน ำเชื้อที่ครอบคลุมตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม
– กำรควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล
– ผลกระทบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตำมควำมเหมำะสมของกระบวนกำรผลิต เช่น กำรตรวจรับ

วัตถุดิบ กำรล้ำง กำรท ำสลบ กำรเชือด กำรท ำลำยซำก กำรจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ำส ำเร็จรูป 
และกำรก ำหนดรหัสผลิตภัณฑ์ หรือกำรให้ข้อมูลผู้บริโภค เป็นต้น



กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ต้องแสดงเอกสำรบันทึกและหลักฐำนกำรปฏิบัติตำมโปรแกรมเมื่อมีกำรตรวจ

• ต้องใช้วิธีกำรที่เหมำะสมในกำรเฝ้ำระวังและกำรควบคุมกำรผลิต เช่น 
– กระบวนกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนกำรล้ำง กระบวนกำรเชือด โดยมีกำรบันทึกจำกกำรเฝ้ำ

ระวังต้องได้รับกำรจัดเก็บ

• ต้องจัดแยกสถำนที่ที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำลำลและพื้นที่ที่มีกำรผลิตผลิตภัณฑ์
ฮำรอมให้ชัดเจนตลอดกระบวนกำรผลิต โดยต้องมีก ำแพงกั้นแยกพื้นที่ กำรจัดแยก
พนักงำน อุปกรณ์ เครื่องจักร และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผลิต หรือตำมกำร
พิจำรณำของ ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล สกอท.

• ต้องก ำหนดกระบวนกำรจัดซื้อและด ำเนินกำรตรวจสอบหรือกิจกรรมอื่นใดที่จ ำเป็น

• ต้องมั่นใจว่ำวัตถุดิบและส่วนประกอบที่น ำมำใช้ในกำรผลิต เป็นสิ่งที่อนุญำตและไม่
เป็นอันตรำย โดยแสดงหนังสือรับรองฮำลำล

• ต้องทบทวนกำรออกแบบและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับผู้ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ฮำลำล



กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ต้องควบคุมกำรจัดเก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ สินค้ำรอกำรผลิต และสินค้ำที่

ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนด โดยมีกำรชี้บ่งสถำนะกำรเก็บรักษำไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนจำ
กนยิส และสิ่งต้องห้ำม

• กำรล้ำงวัตถุดิบและส่วนประกอบที่ใช้ในกำรผลิต เมื่อล้ำงโดยกำรจุ่ม หรือน้ ำขังใน
ภำชนะแล้ว ต้องล้ำงด้วยน้ ำสะอำดไหลผ่ำนวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบที่ใช้ให้ทั่วถึง 
ในกำรล้ำงครั้งสุดท้ำยน้ ำที่ใช้ไหลผ่ำนในกระบวนกำรนี้แล้ว จะน ำมำใช้ล้ำงวัตถุดิบ 
หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในกำรผลิตอีกไม่ได้

• ต้องควบคุมกำรจัดเก็บภำชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ฮำลำล ไม่ให้
ปะปนกับภำชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำรอม

• ภำชนะ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่เคยใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ฮำรอมหรือปนเปื้อนนยิสห
นัก ต้องได้รับกำรล้ำงท ำควำมสะอำดตำมบทบัญญัติแห่งศำสนำอิสลำม จึงจะ
สำมำรถน ำมำใช้ในกำรผลิต โดยต้องมีกำรบันทึก จัดเก็บ และรำยงำนเสนอ
คณะกรรมกำรเพื่อขอรับรองฮำลำล



กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ผู้ประกอบกำรต้องมั่นใจว่ำพนักงำน ต้องไม่สัมผัสหรือปนเปื้อนสิ่งที่ฮำรอมหรือนยิส 

ตลอดกระบวนกำรผลิต โดยพนักงำนต้องท ำควำมสะอำดนยิสก่อนเข้ำไลน์กำรผลิต

• ต้องควบคุม กำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปที่ได้รับกำรรับรองฮำ
ลำลแล้ว ไม่ปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ฮำรอม บันทึกจำกกำรเก็บรักษำและขนส่งต้องได้รับ
กำรจัดเก็บ

• ผู้ประกอบกำรเชือดสัตว์ ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดตำมประกำศ

• ต้องควบคุมกำรออกรหัสผลิตภัณฑ์ฮำลำลที่ขอรับรอง ตำมควำมเหมำะสม

• ต้องติดเครื่องหมำยรับรองฮำลำลบนบรรจุภัณฑ์ที่ขอรับรองฮำลำลทุกรำยกำรตำม
กำรพิจำรณำของฝ่ำยกิจกำรฮำลำล สกอท. แล้วแต่กรณี

• เครื่องหมำยรับรองฮำลำลที่จะระบุในฉลำกสินค้ำต้องชัดเจน มีหมำยเลขรับรอง
ถูกต้องตำมเอกสำร

• ต้องมั่นใจว่ำกำรใช้ค ำ ภำพประกอบ หรืออื่นใด ที่น ำมำใช้เพื่อกำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ที่ขอรับรองฮำลำลนั้น ไม่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจผิด



กระบวนการท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ฮาลาล
• ต้องควบคุมกำรจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อกำรจ ำหน่ำย หรือกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อ

มั่นใจว่ำผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรรับรองฮำลำลนั้น ไม่เกิดกำรปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่ฮำรอม 
หรือท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อ สกอท.

• กรณีที่ผู้ประกอบกำร มีกำรรับมอบวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปหรือกระบวนกำรผลิต
ย่อยให้ผู้อื่นท ำแทนที่ส่งผลกระทบต่อกำรรับรองฮำลำลตำมประกำศ ต้องอ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ

• กรณีที่ผู้ประกอบกำรเป็นผู้แทนกำรผลิตหรือรับจ้ำงผลิต ที่ผลิตขึ้นและจ ำหน่ำย ให้
ถือว่ำผู้ว่ำจ้ำงผลิตที่ขอใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำลในนิติบุคคลอื่น มีควำม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรขอรับรองฮำลำล และควบคุมกระบวนกำรหรือ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว โดยช ำระค่ำธรรมเนียมกำรตรวจรับรองและหนังสือส ำคัญให้ใช้
เครื่องหมำยรับรองฮำลำลตำมเกณฑ์



บทลงโทษ
• ต้องไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ผิดข้อก ำหนดในประกำศนี้ หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ

กำรใช้เครื่องหมำยรับรองฮำลำลในทุกกรณี ทั้งนี้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจยกเลิกกำร
รับรองฮำลำลแล้วแต่กรณี

• กรณีมีกำรร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮำลำลที่ได้รับกำรตรวจรับรอง ซึ่งมีกำร
ตรวจสอบหำข้อเท็จจริง ให้คิดค่ำธรรมเนียมเท่ำกำรตรวจรับรอง

• กำรต่ออำยุ ให้ยื่นค ำขอก่อนวันหมดอำยุอย่ำงน้อย 60 วัน และช ำระค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำที่ก ำหนด มิฉะนั้นต้องเสียค่ำปรับตำมที่ก ำหนด

• กรณีขอยกเลิก จะต้องแจ้งต่อ ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล สกอท. เป็นลำยหลักษณ์อักษร 
แล้วแต่กรณี ก่อนก ำหนดต่ออำยุภำยใน 60 วัน

• กรณีไม่ต่ออำยุรับรองเกิน 60 วัน หรือไม่ด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด อำจพิจำรณำยกเลิกกำรรับรองฮำลำล และอำจไม่ได้รับกำรรับรองอย่ำง
น้อย 1 ปี หรือตำมกำรพิจำรณำของฝ่ำยกิจกำรฮำลำล



บทลงโทษ
• กรณีผู้ประกอบกำรที่ถูกยกเลิกรับรองฮำลำลหรือขอยกเลิกกำรใช้เครื่องหมำยรับรอง

ฮำลำลจะต้องเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมำยรับรองฮำลำลในท้องตลำดให้หมดภำยใน 
90 วัน หรือตำมกำรพิจำรณำของฝ่ำย

• ผู้ประกอบกำรมีสิทธิยื่นค ำร้องอุทธรณ์กำรไม่รับรองต่อคณะกรมกำร ภำยใน 30 วัน 
หำกผลกำรพิจำรณำไม่รับรองซ้ ำเดิม ให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สุด

• ให้คณะกรรมกำรประกำศยกเลิกกำรรับรองเพื่อเผยแพร่ให้ทรำบทั่วกัน และแจ้งให้
หน่วยงำนตำมกฎหมำยด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง

• หำกผู้ประกอบกำรกระท ำผิดซ้ ำอีกหลังจำกกำรรับรอง หรือให้ใช้เครื่องหมำยรับรอง
ฮำลำลใหม่ คณะกรรมกำรอำจจะไม่รับพิจำรณำกำรรับรองฮำลำลตลอดไป



ข้อก าหนดส าหรับจุดควบคุมฮาลาล (HCP)

 Halal Control Point (HCP) :
▪ ขั้นตอนที่ถูกระบุขึ้นโดยกำรวิเครำะห์อันตรำย

ตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม 
▪ ที่ปรึกษำฮำลำลประจ ำสถำนประกอบกำร หรือทีมงำนฮำลำล

เป็นผู้ก ำหนด 
▪ เพื่อท ำกำรควบคุมโอกำสที่จะท ำให้เกิดอันตรำยต่อผลิตภัณฑ์

ฮำลำล และ/หรือมีโอกำสกำรปนเป้ือนลงในผลิตภัณฑ์ หรือลงใน
สภำพแวดล้อมของกระบวนกำรในกำรควบคุมที่น ำมำประยุกต์ใช้และ
มีควำมส ำคัญต่อกำรป้องกันหรือก ำจัดอันตรำยต่อผลิตภัณฑ์ฮำลำล 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้



8 HCP

• HCP 1: จุดรับไก่

• HCP 2: จุดแขวนไก่

• HCP 3: จุดท ำสลบไก่

• HCP 4: จุดเชือดไก่

• HCP 5: จุดสะเด็ดเลือด

• HCP 6: จุดตรวจไก่แดง

• HCP 7: จุดล้ำงซำก

• HCP 8: จุดท ำลำยซำก



HCP 1: จุดรับไก่
ตรวจสภาพตัวไก่ *ต้องไม่น าไก่ตายเข้ากระบวนการผลติ



HCP 2: จุดแขวนไก่
ตรวจสภาพตัวไก่ *ต้องไม่แขวนไก่ตายเข้าไลน์การผลิต



ถังบรรจุไก่คัดทิ้ง



HCP 3: จุดท าสลบไก่
ตรวจสภาพตัวไก่ *ไก่ต้องไม่ตายจากการท าสลบด้วย water bath stunner



HCP 3: จุดท าสลบไก่
ตรวจสภาพตัวไก่ *ไก่ต้องไม่ตายจากการท าสลบด้วย water bath stunner



ระดับน้ าในบ่อท าสลบ และขนาดแตกต่างกันของตัวไก่



การท าสลบไก่ใน water bath Stunner



การทดสอบการฟื้นของไก่



ผลกำรทดสอบ พบไก่ตำย 1 ตัวใน 5 ตัว
ต้องปลดไก่ตำยทิ้ง และปรับกระแสไฟใหม่



HCP 4: จุดเชือดไก่
ตรวจสภาพตัวไก่ *หลอดลม หลอดอาหาร และหลอดเลือดต้องขาดสมบูรณ์

*อัตราเร็วในการเชือด 1 คนต้องไม่มากกว่า 30 ตัว/นาที



ตรวจสอบแผลการเชือด



HCP 5: จุดสะเด็ดเลือด
ตรวจสภาพตัวไก่ *ไก่ต้องถูกสะเด็ดเลือดไม่น้อยกว่า 3 นาที



ตรวจสอบแผลหลังท ำกำรเชือด



HCP 5: จุดสะเด็ดเลือด
ตรวจสภาพตัวไก่ *ไก่ต้องตายสนิทก่อนเข้าบ่อลวก



HCP 6: จุดตรวจไก่แดง
ตรวจสภาพตัวไก่ *ไก่ต้องไม่มีเลือดค้างในตัวไก่ จนท าให้เห็นตัวไก่เป็นสแีดง



กำรตรวจสอบไก่แดง



หลังเข้ำเคลื่อนปั่นถอนขน



ไก่ตกจำกเครื่องปั่นถอนขนอัตโนมัติ



เครื่องตัดคอไก่อัตโนมัติ



เครื่องตัดขำไก่อัตโนมัติ



เครื่องเจำะเปิดก้นไก่อตัโนมัติ



เครื่องถอนเครื่องในอัตโนมัติ



จุดตรวจเครื่องในไก่



เครื่อง inside outside washer อัตโนมัติ



เครื่องลดอุณหภูมิซำกไก่



สีน้ ำในถังchiller ที่ดี



สีน้ ำในถัง chiller ที่ไม่ดี



HCP 7: จุดล้างซาก
ตรวจสภาพซากไก่ *ซากไก่ต้องถูกล้างด้วยน้ าไหลผ่าน และไม่มีลิ่มเลือดติดค้าง



HCP 7: จุดล้างซาก
ตรวจสภาพซากไก่ *ซากไก่ต้องถูกล้างด้วยน้ าไหลผ่าน และไม่มีลิ่มเลือดติดค้าง



FURTHER CUTTINGDEBONING

กำรช ำแหละและกำรตัดแต่ง



เครื่องตรวจจับโลหะ



• Room temperature < 40C • Product core temperature after  

freezing  < -180C

.

Chilling Freezing

กำรเก็บสินค้ำในห้องแช่เย็น และห้องแช่แข็ง



กำรเก็บสินค้ำในห้องแช่เย็น และห้องแช่แข็ง



• Room temperature < -180C

ห้องเก็บสินค้ำ



Frozen productsChilled productsProducts temperature < 40C Products temperature < -180C

กำรขนส่งสินค้ำ



ถังบรรจุไก่คัดทิ้ง



กำรท ำลำยซำกไก่คัดทิ้ง



HCP 8: จุดท าลายซาก
ตรวจสภาพซากไก่ *ซากไก่ที่ถูกท าลายต้องไม่สามารถน ากลับไปบริโภคได้อีก



กำรต้มท ำลำยซำกไก่



กำรบดท ำลำยซำกไก่



ภาคผนวก



ค าวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 02/2554 
การท าสลบในโค

• ตำมค ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี ที่ 02/2554 เรื่องประเด็นกำรเชือด
สัตว์ด้วยวิธีต่ำงๆ ประเด็นที่ 3 วิธีกำร Stunning สัตว์ใหญ่ เช่น กำรใช้ปืน
อัดลมหรือปืนอัดลมชนิดหัวตะปูยิงที่กะโหลกหรือท้ำยทอยของสัตว์เพ่ือให้
สัตว์สลบ ซึ่งอำจท ำให้กะโหลกของสัตว์แตกได้

• ค ำวินิจฉัย : เป็นสิ่งที่ไม่อนุญำตให้กระท ำ เพรำะอำจจะท ำให้สัตว์น้ันตำย
เนื่องจำกกะโหลกแตกหรือมีเลือดคั่งในสมองก่อนที่จะมีกำรเชือด และสัตว์
ที่ถูกกระท ำโดยวิธีดังกล่ำวเข้ำอยู่ในประเภทของสัตว์ที่ห้ำมรับประทำน



กำรท ำสลบในโค



ข้อก ำหนดส ำหรับกำรท ำสลบด้วยลม



ภำพตัดขวำง แผลที่กระโหกโค
ที่ stun ด้วยเครื่องstun แบบแกนกระทุ้ง



ภำพ หัวของโคภำยนอก
ที่ผ่ำนเครื่องท ำสลบแบบหัวเห็ด



ภำพหัวกระโหลกโค ที่ผ่ำนเครื่องท ำสลบ
แบบหัวเห็ด หลังเปิดหนังที่กระโหลกออก



แผลที่กระโหลกโค ที่ผ่ำนเครื่องท ำสลบ
แบบหัวเห็ดแบบหัวเห็ด











สิทธิของสัตว์

อัลลอฮฺ ซ.บ. ได้ทรงตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอำนว่ำ

ـ { َجنَاَحْيِه إَِلَّ أَُمٌم أَْمثَالُُكمْ َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي اْْلَْرِض َوََل َطائٍِر يَِطيُر بِ  }

38اْلنعام 

ควำมว่ำ

“ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่บนโลก หรือสัตว์ปีกที่บินด้วยกับสองปีกของมัน ต่างก็
เป็นประชาชาติเยี่ยงเดียวกับประชาชาติของสูเจ้าทั้งหลาย”

(ซูเรำะฮฺ อัลอันอำม โองกำรที่ 38)



อรรถาธิบาย
ท่ำนซัยยิด กุตุบ(รอฮิมะฮุลลอฮฺ) ได้แสดงทรรศนะของท่ำนเกี่ยวกับโองกำรนี้
ในตัฟซีรของท่ำนชื่อ “ฟีซิลำสิลกุรอำน” ว่ำ

สัตว์ทุกชนิดที่อำศัยอยู่บนโลกนี้ จำกบรรดำสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลำย ไม่ว่ำจะเป็น
ประเภท แมลง, สัตว์มีพิษ, สัตว์เลื้อยคลำน, สัตว์มีกระดูกสันหลัง,และสัตว์ปีกประเภท
ต่ำงๆ , แม้กระทั่งแมลงประเภทมีปีกบินได้ สัตว์ทุกประเภทที่มีชีวิตทั้งหมดต่ำงมีระบบ
กำรมีชีวิตที่เป็นประชำชำติ และมีลักษณะพิเศษของแต่ละประชำชำติ แต่ก็มีวิถีชีวิตที่
เป็นระบอบเดียวกันในกำรด ำรงชีพ ดังเช่นกำรมีระบอบกำรมีชีวิตในประชำชำติของ
มนุษย์ (เช่นกำรมีผู้น ำฝูง, กำรพิทักษ์ฝูง, กำรแสวงหำแหล่งอำหำร และกำรแบ่งหน้ำที่
ปฏิบัติงำน เป็นต้น) 

ดังนั้น จำกมิตินี้ สัตว์ก็มีสิทธิที่จะได้รับควำมเมตตำ เหมือนดังเช่นสิทธิที่มนุษย์
จะได้รับควำมเมตตำ เพรำะสัตว์ก็มีปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ , ควำมรู้สึก , ควำม
เจ็บปวด และมีอัตลักษณ์เฉพำะอย่ำง เยี่ยงเดียวกับปรำกฏกำรณ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ใน
ตัวของมนุษย์



การดูแลสัตว์

( ُهَو ِلي يَا َرُسوَل : ، فَقَالَ فََجاَء فَتًى ِمَن اْْلَْنَصارِ " َمْن َصاِحُب اْلَجَمِل؟ 

ا إِلَيَّ أَنََّك الَّتِي َملََّكَكَها هللاُ، إِنَّهُ َشكَ أََما تَتَِّقي هللاَ فِي َهِذِه اْلبَِهيَمةِ : " هللِا، فَقَالَ 

1745رواه اإلمام أحمد رقم "( تُِجيعُهُ َوتُْدئِبُهُ 

ท่ำนศำสนทูต ได้พูดกับเจ้ำของอูฐว่ำ :

“ท่านจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺ พระผู้เป็นเจ้าเถิด เกี่ยวกับการดูแลสัตว์ ซึ่งอัลลอฮไ์ด้ทรง

มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน มันได้ร้องทุกข์ต่อฉันว่า ท่านได้ปล่อยให้มันหิวโหย 

และได้ใช้งานมันหนัก”

(บันทึกโดยอิมำมอะหมัด)



การกระท าต่อตัวสัตว์

« َ فِي َهِذِه اْلبََهائِِم اْلُمْعَجَمِة، فَارْ  « َكبُوَها َصاِلَحةً، َوُكلُوَها َصاِلَحةً اتَّقُوا َّللاَّ

2548رواه أبوداود رقم 

ท่ำนศำสนทูต ได้พูดด้วยกับควำมโกรธว่ำ

“ท่านทั้งหลายจงย าเกรงต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้า 

ในเรื่องเกี่ยวกับการกระท าต่อสัตว์เหล่านี้ที่ถูกผูกมัดไว้

พวกท่านจงขี่มันด้วยกับความดีงาม และจงบริโภคมันด้วยกับความดีงาม”

(บันทึกโดยอบูดำวุด)



การน าสัตว์เข้าเชือด

ในยุคสมัยของคอลีฟะฮ์(ผุ้ปกครอง) อุมัรอิบนุอัลคอตตอบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้
เห็นชำยคนหนึ่งได้ดึงขำแกะ และลำกมันเพื่อเอำไปเชือด ท่ำนคอลีฟะฮ์ได้รู้สึกเศร้ำสลด
กับกำรกระท ำอันรุนแรงต่อสัตว์ที่พูดจำไม่ได้ ท่ำนคอลีฟะฮ์อุมัร รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้พูด
กับชำยคนนั้นว่ำ

" من كلم عمر بن الخطاب رضي هللا " ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلً 

عنه

“ ท่านแย่มาก ท่านจงน ามันไปสู่ความตาย(เชือด) ด้วยกับการน าพาที่ดีงาม”



การลับมีด

رواه { أتريد أن تميتها موتات هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها  }

الطبري و الحكم 

ท่ำนศำสนทูต ได้พูดกับชำยผู้หนึ่งว่ำ

“ท่านต้องการให้มีการตายซ้ าแล้วซ้ าอีก(ทรมำน) ต่อสัตว์ ท าไมท่านไม่ลับมีดของ
ท่านเสียก่อน หลังจากนั้นท่านจึงค่อยไปล้มมันให้นอนตะแคง”

(บันทึกโดยอัฏฏอบรอนีย์และอัลฮำกีม)



การเชือดสัตว์
« ْحَساَن َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء، فَإِذَ  ، َوإَِذا ا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلِقتْلَةَ إِنَّ هللاَ َكتََب اإْلِ

ْْ َذبِيَحتَهُ َذبَْحتُْم فَأَْحِسنُوا الذَّْبَح، َوْليُِحدَّ أََحُدُكمْ  واه مسلم ، ر« َشْفَرتَهُ، فَْليُِر

(1956رقم )

ท่ำนศำสดำมูฮัมมัด ได้กล่ำวว่ำ 

“แท้จริงแล้วพระองคอ์ัลลอฮได้บันทึกคุณธรรมความเมตตาไว้กับทุกๆสิ่ง 

ดังนั้นเมื่อสูเจ้าทั้งหลายจะสังหาร(ชีวิต) ก็จงสังหารด้วยกับคุณธรรม (ไม่ทรมาน) 
และเมื่อสูเจ้าทั้งหลายต้องการที่จะเชือดสัตว์ ก็จงมีคุณธรรมในการเชือดสัตว์ 

(ไม่ทรมาน) เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดจากสูเจ้าต้องการที่เชือดสัตว์ ก็จงลับมีดให้คมและให้สัตว์
ได้ผ่อนคลาย”

(บันทึกโดยมุสลิม)



ขอบคุณครับ


