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Executive Summary 

 

สถานการณ์เศรษฐกิจฮาลาลทั่วโลกเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการขยายตัวของประชากรมุสลิมโลก โดยอุตสาหกรรม/
ธุรกิจฮาลาลที่มีศักยภาพ ได้แก่ ภาคอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด ภาคการเงินอิสลาม ภาคท่องเที่ยว
อิสลาม แฟชั่นมุสลิม สื่อและสันทนาการฮาลาล ยาและเครื่องสำอางฮาลาล และอ่ืนๆ  

อินโดนีเซียมีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83 ของประชากรทั้งหมด ตามหลักการทางกฎหมายอิสลาม
นั้น การบริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาลถือเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮ  ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่
จำหน่ายในประเทศปลอดภัยต่อผู ้บริโภคชาวมุสลิม  และตรงตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รัฐบาลอินโดนีเซียออก
พระราชบัญญัติการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (INDONESIA LAW NO. 33/2014 ON HALAL PRODUCT ASSURANCE) เมื่อเดือนตุลาคม 

2557 และกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวในวันที่  17 ตุลาคม 2562 ต่อผลิตภัณฑ์อาหาร  (รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยีชีวภาพ) เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทุกชนิด รวมทั้งกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การ
ผลิต การจัดเก็บ การบรรจุ การจัดจำหน่าย และการตลาด อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียจะบังคับใช้ INDONESIA LAW NO. 33/2014 

อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเริ่มบังคับใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก่อนเป็นอันดับแรกภายในวันที่  17 ตุลาคม 2567 

ตามด้วยเครื่องสำอาง ยา สินคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี ้สินค้าจากต่างประเทศที่ไม่ต้องการ
จัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยังคงนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องระบุบนฉลากให้ชัดเจนว่า ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

ภายใต้ INDONESIA LAW NO. 33/2014 อินโดนีเซียอยู่ระหว่างถ่ายโอนอำนาจในการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากสภา
อิสลามแห่งชาติอินโดนีเซีย หรือ INDONESIA COUNCIL OF ULAMA (MAJELIS ULAMA INDONESIA: MUI) ซึ่งไม่ใช่องค์กรของรัฐ (เป็น
องค์กรอิสระ) และหน่วยงานประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล  หรือ THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOOD, DRUGS AND 

COSMETICS (LPPOM ภายใต้ MUI) ไปสู่กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย (MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS: MORA) และหน่วยงาน
รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลหน่วยงานใหม่  คือ HALAL PRODUCT ASSURANCE ORGANIZING AGENCY (BPJPH ภายใต้ MORA) โดย
หน่วยงาน BPJPH ได้ออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและได้เริ่มผ่องถ่ายงานการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจาก MUI แต่ยังมิได้ออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลแต่อย่างใด รวมทั้งยังคงต้องออกระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียดอีกจำนวนมาก  ซึ่ง
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายละเอียดดังกล่าวได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่บริษัท/ผู้ ผลิตสินค้าฮาลาลในอินโดนีเซียและ
ต่างประเทศในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัท/ผู้ผลิตยังคงสามารถยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซียตาม
ระบบ CEROL ภายใต ้MUI 

สินค้าฮาลาลของไทยในตลาดอินโดนีเซีย ยังมีไม่มากนัก ในส่วนของโอกาสของสินค้าฮาลาลไทยนั้น อินโดนีเซียเป็นตลาด
ที่มีความต้องการสินค้าฮาลาลสูงเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลาม และชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในคุณภาพ
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สินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น สินค้าฮาลาลไทย ได้แก่ สินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าสุขภาพ/
ความงาม จึงนับเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดี อุปสรรคสำคัญในการนำเข้าสินค้าอาหาร/
เครื่องดื่มฮาลาลของไทยสู ่ตลาดอินโดนีเซีย  คือ กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของหน่วยงานกำกับยาและอาหารแห่งชาติ
อินโดนีเซีย หรือ “BPOM” ฉบับที่ 27/2017 (BPOM REGULATION NO. 27/2017 ON REGISTRATION OF PROCESSED FOOD) ซึ่งกำ 

ห น ด APPENDIX IV REQUIREMENTS FOR PROCESSED FOOD LABELS อนุญาตฉลากที่มีตรารับรองฮาลาล  อินโดนีเซียเท่านั้น ทำให้
สินค้าฮาลาลไทยไม่สามารถแสดงตรารับรองฮาลาลไทยบนฉลากสินค้าได้  แม้ว่าอินโดนีเซีย โดย MUI ให้การรับรองหน่วยงาน
ตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล/ตรารับรองฮาลาลไทย ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

ขณะนี้ กระทรวงศาสนาอินโดนีเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฏระเบียบข้อปฏิบัติฮา
ลาลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก อาทิ การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การทำความตกลงกับหน่วยงานอิสลามของประเทศ
ต่างๆ (เช่น คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น) รวมถึงการพิจารณาปรับแก้ระเบียบหน่วยงานกำกับยาและ
อาหารแห่งชาติอินโดนีเซีย ฉบับที่ 27/2017 ในเรื่องการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีตรารับรองฮาลาลของต่างประเทศ ให้มี
ความสอดคล้องกับการรับรองหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล/ตรารับรองฮาลาลของต่างประเทศโดยหน่วยงาน
อินโดนีเซีย โดยปัจจุบัน ยังคงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า หน่วยงานของอินโดนีเซียจะสามารถพิจารณาปรับแก้กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรคทางการค้าสินค้าฮาลาลเสร็จสิ้นได้เมื่อใด  

ดังนั้น ในการหารือกับผู้นำเข้าอินโดนีเซียเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย  บริษัท/ผู้ผลิตไทยอาจไม่สามารถ
เจรจาให้เกิดการซื้อขายสินค้าฮาลาลได้ในทันที แต่การหารือกับผู้นำเข้าอินโดนีเซียจะเป็นช่องทางการสร้างการรับรู้ศักยภาพ
สินค้าฮาลาลไทยและการสร้างเครือข่ายกับผู้นำเข้าอินโดนีเซีย เพื่อโอกาสในการเข้านำสินค้าในเบื้องต้น ในลักษณะสินค้าทั่วไป 

(NON-HALAL PRODUCT) และ/หรือการสร้างความร่วมมือเรื่องข้อมูลการจดทะเบียนตรารับรองฮาลาลอินโดนีเซีย  เพื่อพิจารณา
ดำเนินการจดทะเบียนฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้ ในช่วงเวลาที่อินโดนีเซียยังอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแก้
กฎระเบียบที่เกียวข้อง ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าฮาลาลของต่างประเทศ 

---------- 
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สถำนกำรณ์เศรษฐกิจอิสลำมโลก 

ประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลามมีมากเป็น
อนัดบัสอง รองจากศาสนาครสิต์ จากรายงาน Religion 
& Public Life (2017) โ ด ย  Pew Research Center 
Forum คาดว่า  ประชากรมุสลิมทัว่ โลกจะเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 35 ในอีก 20 ปีข้างหน้า จากปี 2553 
จ านวน 1,600 ล้านคนเป็น 2,200 ล้านคนในปี 2573 
ทัง้นี้ จากการทีป่ระชากรมุสลมิเพิม่ขึน้ จะสง่ผลใหค้วาม
ตอ้งการสนิคา้ฮาลาลเพิม่ขึน้เช่นกนั  
      

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา สภาพเศรษฐกจิมหภาคทัว่โลกค่อนขา้งมเีสถยีรภาพ รวมทัง้แนวโน้มเศรษฐกจิ
อสิลามทัว่โลกดขีึน้ โดยเฉพาะในประเทศมุสลมิที่มรีายไดสู้งในบรเิวณอ่าวไทย และประเทศทีม่รีายได้ปาน
กลางและประชากรมุสลมิจ านวนมาก ไดแ้ก่ อนิโดนีเซยี ตุรก ีมาเลเซยี บงัคลาเทศ และปากสีถาน 

เศรษฐกจิอสิลามทัว่โลกเริม่เป็นที่สนใจเพิม่ขึ้น เมื่อก าลงัซื้อของผู้บรโิภคชาวมุสลิมทัว่โลกเพิ่มขึ้น 
เศรษฐกิจอิสลามทัว่โลกมกีารพฒันาขยายไปยงัภาคอุตสาหกรรม/ธุรกิจต่างๆ เช่น อาหาร รูปแบบการ
ด าเนินชวีติ (ไลฟ์สไตล)์ การท่องเทีย่ว และการเงนิ คาดการณ์ว่าปี 2564 ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิจะมกีารใช้จ่าย
เพือ่ซือ้อาหารและรปูแบบการด าเนินชวีติสงูถงึ 3,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั และสนิทรพัยข์องธนาคารอสิลามสูง
ถงึ 3,500 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ภาคอาหารและรูปแบบการด าเนินชวีติเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 57 และภาคการเงนิอสิลามเพิม่ขึน้รอ้ยละ 75  

ในภาพรวม อุตสาหกรรม/ธุรกจิฮาลาล 6 ภาค ทีม่บีทบาทส าคญัในเศรษฐกจิโลก ไดแ้ก่ อาหารฮาลาล 
(Halal Food) การท่องเทีย่วฮาลาล (Halal Travel) แฟชัน่มุสลมิ (Modest Fashion) สือ่และการพกัผ่อน   ฮา
ลาล (Halal Media & Recreation) ยาและเครื่องส าอางฮาลาล (Halal Pharmaceuticals & Cosmetics) และ
การเงินอิสลาม (Islamic Finance) ซึ่งภาคอาหารฮาลาลมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุด จนถึงปี 2557 ส่วนแบ่ง
การตลาดของภาคอาหารฮาลาลทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 17 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากมีกฎระเบียบ
และมาตรฐานฮาลาลระดับสากล จะสามารถดึงดูดผู้ผลิตอาหารฮาลาลเพิ่มขึ้น ด้านอุปสงค์อาหารฮาลาลปี 2564 

เศรษฐกิจอิสลามและตลาดฮาลาล 

 

ทีม่า : The Indonesia Masterplan of Sharia Economy 2019-2024 
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คาดว่าจะสูงถึง 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ภาคอื่นๆ ที่ได้รับความสนใจและมีการพัฒนามาก ได้แก่  ภาคการเงิน
อิสลามที่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของธนาคารอิสลาม ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 0.9 ของธนาคารโลก คาดว่า 
CAGR ของการเติบโตในสินทรัพย์จะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 ทุกปี  

จากรายงานเศรษฐกิจอิสลามโลกปี 2561 – 2562 ในการสำรวจ 15 ประเทศเพื่อประเมินความสำเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามทั่วโลก พบว่า มาเลเซียมีคะแนนรวมตัวชี้วัดเป็นลำดับ 1 และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เป็นลำดับ 2 ขณะที่อินโดนีเซียอยู่ที่ลำดับ 10 และโดดเด่นด้านแฟชั่นมุสลิม (ลำดับ 2) การท่องเที่ยวฮาลาล (ลำดับ 
4) และการเงินอิสลาม (ลำดับ 10)  

 
 

อีกทั้งรายงานเศรษฐกิจอิสลามโลกปี 2561 – 2562 ยังแสดงให้เห็นว่า จำนวนผู้บริโภคชาวมุสลิมทั่วโลก
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของชาวมุสลิมทั่วโลกอยู่ที่ 1 ต่อ 4 คน ปี 2593 ประชากรมุสลิมทั่ว
โลกจะเพิ่มขึ้น 2,800 ล้านคน หรือประมาณหนึ่งในสามของประชากรโลก ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
(Mastercard, 2018) โดยมีการตะหนักถึงศานาเพิ่มขึ้นและแนวโน้มการเข้าถึงข้อมูล          ฮาลาลจากประเทศ
ต่างๆ ง่ายขึ้น เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
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สถานการณ์เศรษฐกิจอิสลามของอินโดนีเซีย 

ศักยภาพของเศรษฐกิจอิสลามของอินโดนีเซียยังเติบโตไม่เต็มที่ อินโดนีเซียได้พยายามพัฒนาระบบนิเวศ
ห่วงโซ่คุณค่าฮาลาล โดยอินโดนีเซียกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามใน 8 ภูมิภาคของประเทศ ดังนี้  

ตารางแสดงภาคเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจอิสลามใน 8 ภูมิภาคของอินโดนีเซีย 

 
 

นอกจากนี้  เพ ื ่อให ้บรรล ุว ิส ัยทั ศน ์  “Independent, Prosperous and Civilized Indonesia as the 
World’s Leading Islamic Economic Centre” อินโดนีเซียพัฒนาแผนแม่บทเศรษฐกิจอิสลามปี 2562 – 2567 เพ่ือ
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ปรับให้เข้ากับเง ื ่อนไขและความท้าทายของ
ตลาดโลกและตลาดในประเทศ ดังนั้น จึงคาดว่า
แผนนี ้จะกลายเป็นแนวทางการดำเนินงานที่
ครอบคลุมการพัฒนาเศรษฐกิจอิสลามของ
อินโดนีเซียในอนาคต  

ขอบเขตของแผนแม่บทฯ มีกลย ุทธ์
สำคัญ 4 ประการสำหร ับพัฒนาเศรษฐกิจ
อิสลามของอินโดนีเซีย เพื่อให้อินโดนีเซียเป็น
ศูนย์กลางของเศรษฐกิจอิสลามโลก 

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ห่วงโซ่คุณค่าฮาลาล โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ตั้งแต่

อุตสาหกรรมฮาลาลต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีโครงการงานดังต่อไปนี้ 

- การสร้างศูนย์กลางฮาลาล (Halal Hub) ในภูมิภาคต่างๆ ของอินโดนีเซีย เพ่ือให้ได้เกิดความ

ได้เปรียบของแต่ละภูมิภาค 

- การพัฒนามาตรฐานฮาลาลที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

- การส่งเสริมการรณรงค์รูปแบบการดำเนินชีวิตฮาลาล 

- การจัดทำสิ่งจูงใจผู้ประกอบการในประเทศและทั่วโลก เพื่อการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมห่วงโซ่ 

คุณค่าฮาลาล ตั้งแตว่ัตถุดิบ การผลิต การจัดจำหน่าย และการส่งเสริม 

- การสร้างศูนย์กลางฮาลาลระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

2.  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินอิสลาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจำนวนธนาคารอิสลาม

และธุรกิจการเงินเพื่อรองรับการผลิตฮาลาลที่เพิ่มขึ้น โดยมีโครงการหลัก อาทิ การจัดตั้งกองทุนฮาลาลแห่งชาติ

สำหรับอุตสาหกรรมฮาลาล เพ่ือกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนาศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เน้นด้านการส่งออก 

การจัดตั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจอิสลาม 

3.  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง  (MSMEs) เพื่อขับเคลื่อนห่วงโซ่

คุณค่าฮาลาล โดยการดำนินการ อาทิ การจัดโครงการศึกษา/พัฒนาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก การอำนวยความ

สะดวกบริการทางการเงินสำหรับ MSMEs และการสร้างฐานข้อมูล MSMEs   
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4.  การใช้ประโยชน์และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เศรษฐกิจดิจิทัล โดยอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศ

จะต้องนำกลยุทธ์ดิจิทัลมาปรับใช้ด้านการเงินและการตลาด โดยการดำเนินการ อาทิ การจัดตั้งตลาดฮาลาลและ

ระบบการเงินอิสลาม การสร้างศูนย์อบรมบริษัท Startup เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่คุณค่าฮาลาล

ทั่วโลก การพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

ในการนี้ เพ่ือให้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอิสลามโลก อินโดนีเซียจึงเริ่ม/พัฒนาการรับรอง    ฮาลา

ลและการสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลที่เป็นมิตรกับชาวมุสลิม โดยการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ให้แก่ห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลของอุตสาหกรรม/ธุรกิจฮาลาลที่มีศักยภาพของอินโดนีเซียได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มฮา

ลาล การท่องเที่ยวฮาลาล แฟชั่นมุสลิม สื่อและสันทนาการฮาลาล ผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางฮาลาล พลังงาน

หมุนเวียน  

ข้อมูลจากรายงาน Global Islamic Economic Report 2018/2019 ระบุว่า อาหารและเครื่องดื่มมีส่วน
แบ่งการตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกมูลค่า 1.303 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งปี 2566 อาหารและ
เครื่องดื่มฮาลาลคาดการณ์ว่า จะมีมูลค่าถึง 1,863,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยประเทสมุสลิมต่างๆ ทั้ง มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และปากีสถาน ต่างต้องการเป็นศูนย์กลางฮาลาล นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศที่สนใจเข้าแข่งขัน
ในตลาดอาหารฮาลาลโลก เช่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต ้บราซิล ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เป็นต้น 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลสำนักงานสถิติกลาง
อินโดนีเซีย (BPS) ระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.16 ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่ถึง 13,588.8 ล้านล้านรู
เปียห์ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นแกนนำทาง
เศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม รายงาน LPPOM MUI 
ระบุว่า อินโดนีเซียเป็นประเทศผู้นำเข้าอาหารมากที่สุดเป็น
อันดับ 4 ของโลก นอกจากนี้ มีบริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้นำตลาด
อาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย เนื่องจากข้ันตอนการรับรองฮาลาล
ที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทำให้ผู้ประกอบขนาดกลาง
และขนาดเล็กไม่ได้ขอรับรองฮาลาลจากสภาอิสลามแห่งชาติ
อ ินโดน ี เซ ีย หร ือ  Indonesia Council of Ulama (Majelis 
Ulama Indonesia: MUI) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่มฮาลาลของอินโดนีเซียจึงค่อนข้างล่าช้า และ อินโดนีเซียกลายเป็นตลาดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลา
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ลจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ประกอบการในอินโดนีเซียไม่เล็งเห็นความสำคัญของโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรม
ฮาลาล 

ในการนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียจึงออกพระราชบัญญัติการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Indonesia Law No. 
33/2014 on Halal Product Assurance) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจอิสลามโลก รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาอนิโดนีเซียเป็นผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม   ฮาลาลของ
โลก โดยห่วงโซ่คุณค่าฮาลาล ครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต กระบวนการแปรรูป การจัดจำหน่าย การตลาด 
และการบริโภค รวมถึงการใช้อาหารสัตว์ ปุ๋ย และสารเคมีท่ีเป็นฮาลาล  

 
 

------------------------ 
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 “ฮาลาล” เป็นคำมาจากภาษาอารบิค หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัด
ต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

รัฐบาลอินโดนีเซียออกพระราชบัญญัติการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Indonesia Law No. 33/2014 on Halal 
Product Assurance) เมื่อเดือนตุลาคม 2557 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหาร (รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ) 
เครื ่องดื ่ม เครื ่องสำอาง ยา เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื ่นๆ ทุกชนิดจะต้องได้รับการรับรอง    ฮาลาล รวมทั้ง
กระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ การผลิต การจัดเก็บ การบรรจุ การจัดจำหน่าย และการตลาด ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าว และกำหนดให้ใช้บังคับกฎหมายดังกล่าวภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ประกาศ หรือภายในวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 ทั้งนี้ ภายใต้ Indonesia Law No. 33/2014 อินโดนีเซียอยู่ระหว่างถ่ายโอนอำนาจในการรับรองผลิตภัณฑ์ฮา
ลาลจากสภาอิสลามแห่งชาติอินโดนีเซีย หรือ Indonesia Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia: MUI) ซ่ึง
ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (เป็นองค์กรอิสระ) และหน่วยงานประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือ The Assessment 
Institute for Food, Drugs and Cosmetics (LPPOM ภายใต้ MUI) ไปสู่กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย (Ministry of 
Religious Affairs: MoRA) และหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลหน่วยงานใหม่ คือ Halal Product Assurance 
Organizing Agency (BPJPH ภายใต้ MoRA)  

ในการนี้ หลักการสำคัญของ Indonesia Law No. 33/2014 สรุป ดังนี้ 

1.  ด้านการคุ้มครอง กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลในการป้องกัน

สังคมของอินโดนีเซียจากผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีฉลากหลากหลายและอาจมีข้อสงสัยในความเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

นอกจากนี้ ยังช่วยปกป้องนักธุรกิจอินโดนีเซียให้สามารถแข่งขันในระบบนิเวศฮาลาล 

2. ความเป็นธรรม การดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ จะให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

3. ความถูกต้องตามกฎหมาย ผู้บริโภคจะได้รับความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริโภคหรือซื้อนั้น

เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามและกฎระเบียบสินค้าฮาลาล  

4. ความรับผิดชอบและความโปร่งใส กฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงความโปร่งใสด้านภาษีและค่าใช้จ่ายใน

การจดทะเบียนและการรับรองฮาลาล 

5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กฎหมายฉบับนี้จะกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานทีร่วดเร็ว  

ภาพรวมกฎระเบียบการรบัรองผลิตภณัฑ์ฮาลาล 
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6. ความเชี่ยวชาญ กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐผู้มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ให้การรับรอง

ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

ในปี 2562 อินโดนีเซียออก Government Regulation No. 31/2019 และ Ministry of Religious Affairs 
Regulation No. 26/2019 เพื ่อกำหนดกฎระเบียบการบังค ับใช้/การปฏิบ ัต ิภายใต้  Indonesia Law No. 
33/2014 ดังนี้ 

1. Government Regulation No. 31/2019 กำหนดระเบียบ อาทิ นโยบาย/มาตรฐาน/การจดทะเบียน
รับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล อายุใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการใช้ตราสัญญลักษณ์ฮาลาล ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (อาทิ กระทรวงเกษตร หน่วยงานยาและอาหาร กระทรวง
การต่างประเทศ หน่วยงาน Halal Inspection Agency (LPH) และ MUI) สถานที่ตั้ง พื้นที่ และอุปกรณ์ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์าฮาลาล การจัดเก็บ การบรรจุ การจัดจำหน่าย การตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล หน่วยงานตรวจสอบที่
เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ  

2. Ministry of Religious Affairs Regulation No. 26/2019 ยืนยันระเบียบ Government Regulation 
No. 31/2019 โดยกำหนดระเบียบ อาทิ อำนาจหน้าที ่ของหน่วยงาน BPJPH ความเชื ่อมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ขั้นตอนการจัดตั้ง Halal Inspection Agency ขั้นตอนการ
แต่งตั้ง Halal Auditor ขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ขั้นตอนการจดทะเบียนรับรองฮาลา
ลของต่างประเทศ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฉลากผลิตภัณฑ์ฮาลาลและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ฮาลาล บทลงโทษ  

อย่างไรก็ดี อินโดนีเซียจะบังคับใช้ Indonesia Law No. 33/2014 อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปัจจุบัน 
กระทรวงศาสนาอินโดนีเซียยังคงให้ MUI มีอำนาจในการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในช่วงถ่ายโอนอำนาจหรือ
ระหว่างที่กระทรวงศาสนอินโดนีเซียยังต้องออกระเบียบ/การปฎิบัติที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ บริษัท/ผู้ผลิตยังคง
สามารถยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซียตามระบบ CEROL ภายใต ้MUI ทั้งนี้ จากข้อมูล
การหารือระดับเทคนิคกับหน่วยงาน BPJPH ในเอกสาร Guidelines for Business on Halal Food Product 
Assurance in Indonesia โดย EU-Indonesia Partnership Facility พบว่า หน่วยงาน BPJPH ได้ออกระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและได้เริ่มผ่องถ่ายงานการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจาก MUI แต่ยังมิได้ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลแต่อย่างใด รวมทั้ง ยังคงต้องออกระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยรายละเอียดอีกจำนวนมาก 

นอกจากนี้ การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะเริ่มดำเนินการกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก่อนเป็น
อันดับแรก ตามด้วยเครื่องสำอาง ยา สินค้าอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ดังนั้น เจ้าของ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มยังมีระยะเวลาผ่อนผันในการดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลอีก 5 ปี เริ่มตั้งแต่วนัที่ 
17 ตุลาคม 2562 จนถึง 17 ตุลาคม 2567  
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ตารางแสดงระยะเวลาการบังคับใช้การรับรองผลิตภัณฑ์และฉลากฮาลาล 
Products / Services  Start Date Deadline to Comply 
Food and beverages  October 17 2019 October 17 2024 
Traditional medicines and health supplements October 17 2021 October 17 2026 
Cosmetics and other chemical and genetically 
modified products 

October 17 2021 October 17 2026 

Over the Counter Medicine  October 17 2021 October 17 2029 
Hard Medicine  October 17 2021 October 17 2034 
Wearable items e.g. clothing, headscarves and 
accessories 

October 17 2021 October 17 2026 

Household and health supplies, household 
equipment, worship equipment for Muslims, food 
and beverage packaging, stationery and office 
supplies 

October 17 2021 October 17 2026 

Medical Equipment classified in Risk Category A October 17 2021 October 17 2026 
Medical Equipment classified in Risk Category B October 17 2021 October 17 2029 

Medical Equipment classified in Risk Category C October 17 2021 October 17 2034 

 ทีม่า: EU-Indonesia Partnership Facility, Guidelines for Business on Halal Food Product Assurance in Indonesia.  

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในตารางฯ จะถูกควบคุมภายใต้กฎระเบียบประธานาธิบดีในอนาคต เมื่อถึง
ระยะเวลาที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวางจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดต้องได้รับการรับรองผลิตภณัฑ์
ฮาลาล หากไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบจะมีการลงโทษในรูปแบบของคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการเพิกถอน
ผลิตภัณฑ์จากการจำหน่ายภายในอินโดนีเซีย ส่วนสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ต้องการ
จัดจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล ยังคงนำเข้าได้ตามปกติ แต่ต้องระบุบนฉลากให้ชัดเจนว่า ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

------------------------------------ 
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ปัจจุบัน อินโดนีเซียยังคงใช้เครื่องหมายฮาลาลที่ออกโดย MUI เพ่ือรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลอินโดนี
เซีย โดยในระหว่างการเปลี่ยนผ่านหรือการถ่ายโอนอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการ
จดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในอินโดนีเซีย สามารถสรุป ดังนี้  

 

 
 

การจดทะเบียบการรบัรองผลิตภณัฑ์ฮาลาล 
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ระบบการรับรองฮาลาล (Halal Assurance System : HAS 23000) 

ในปัจจุบัน อินโดนีเซียปรับใช้ Halal Assurance System (HAS 23000) เป็นระบบการรับรองฮาลาล ตาม
มาตรฐานหรือข้อกำหนดของ The Assessment Institute for Food, Drugs and Cosmetics (LPPOM ภายใต้ 
MUI) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอินโดนีเซียในความเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล       (Halal-ness) ทั้งนี้ บริษัท/
ผู้ผลิตต้องทำความเข้าใจมาตรฐานหรือข้อกำหนด HAS 23000 และดำเนินการตาม HAS 23000 ก่อนที่จะสมัคร
และจดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยระบบดังกล่าวมีข้อกำหนดสำคัญดังนี้ 

1. การกำหนดนโยบายฮาลาล: ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท/ผู้ผลิตต้องกำหนดนโยบาลฮาลาลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

2. การกำหนดทีมผู้บริหารฮาลาล: ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท/ผู้ผลิตจะต้องแต่งตั้งทีมบริหารฮาลาลที่ระบุ
อำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

3. การศึกษาและการฝึกอบรม: บริษัท/ผู้ผลิตจะต้องเขียนขั้นตอนการฝึกอบรมเป็นลายลักษณ์อักษรและมี
กำหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการฝึกอบรมภายนอกอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(เช่น การฝึกอบรมปกติและการฝึกอบรมออนไลน์กับ MUI เป็นต้น) 

4. วัสดุที่ใช้ในการผลิตต้องไม่ได้มาจาก เนื้อหมู เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ เลือด ซากสัตว์ และชิ้นส่วนมนุษย์ 
5. ชื่อหรือแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ จะต้องไม่ใช้ชื่อเลียนแบบสิ่งต้องห้ามที่ไม่ใช่ฮาลาล หรือการปฎิบัติที ่ไม่

เหมาะสมกับกฎหมายอิสลาม  
6. โรงงานผลิต สายการผลิต และอุปกรณ์เสริม จะต้องไม่มีส่วนผสมของเนื้อหมู 
7. คู่มือ/ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร: บริษัท/ผู้ผลิตต้องกำหนดขั้นตอนการดำเนิน

กิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ขั้นตอนการเลือกวัสดุใหม่ การจัดซื้อวัสดุ การตรวจสอบวัสดุที่เข้ามา 
การผลิต และอื ่น ๆโดยปรับให้เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท (เช่น การแปรรูป บริการ
ร้านอาหาร โรงฆ่าสัตว์ และอ่ืนๆ) 

8. การสอบทวนแหล่งที่มา: บริษัท/ผู้ผลิตจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้
แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาจากวัสดุที่ผ่านการรับรอง และผลิตในโรงงานที่ปฎิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของโรงงานผลิตฮาลาล 

9. การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้อง: บริษัท/ผู้ผลิตต้องมีข้ันตอนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุและ/
หรือการผลิตในโรงงานที่ไม่ปฎิบัติตามเกณฑ์ของโรงงานผลิตฮาลาลเป็นลายลักษณ์อักษร 

10. การตรวจสอบภายใน: บริษัท/ผู้ผลิตต้องมีขั้นตอนการตรวสอบภายในระบบการรับรองฮาลาลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร กำหนดการตรวจสอบภายในทุก 6 เดือน และส่งผลของการตรวจสอบภายในไปที่ 
LPPOM ภายใต้ MUI  
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11. การตรวจสอบการบริหารจัดการ: ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท/ผู้ผลิตต้องตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ผลการดำเนินการระบบรับรองฮาลาลปีละหนึ่งครั้ง ซึ ่งผลการประเมินจะต้องส่งมอบให้แก่ฝ่ายที่
รับผิดชอบ 

 

เอกสารสำหรับการจดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล  

บริษัท/ผู้ผลิตต้องจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการรับรองฮาลาล ได้แก่ 

1. ชื่อและประเภทของผลิตภัณฑ์ 
2. รายละเอียดรายการวัสดุที่ใช้ผลิตและกระบวนการผลิต 
3. รายชื่อคนชำแหละเนื้อสัตว์ (โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์) 
4. เอกสารที่มา/แหล่งกำเนิดของวัสดุที่ใช้ผลิต และ/หรือการรับรองฮาลาลที่ได้รับ 
5. คู่มือตามระบบ HAS 
6. แผนผังขั้นตอนการทำงาน 
7. รายชื่อที่อยู่ของโรงงานที่ทำการผลิต 
8. หลักฐานการเผยแพร่นโยบายฮาลาล 
9. หลักฐานการฝึกอบรมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 

ขั้นตอนการจดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลภายใต้ MUI/LLPOM  

มาทำความรูจ้กักบัระบบ CEROL-SS23000 

CEROL-SS23000 เป็นระบบการให้บริการรับรองฮาลาลออนไลน์ E-HALAL REGISTRATION ของ LPPOM 
ภายใต้ MUI โดยระบบนี้บริษัท/ผู้ผลิตสามารถยื่นใบสมัครสำหรับการจดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลผ่าน
ระบบออนไลน์ได้ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ือให้การบริการรับรองฮาลาลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

ข้อดีของระบบ CEROL-SS23000 

• ระยะเวลาในกระบวนการรับรองฮาลาลรวดเร็วขึ้น 

• สามารถติดตามความคืบหน้าของกระบวนการรับรองฮาลาลแบบเรียลไทม์ 

• ลดการใช้กระดาษ 

• สามารถดาวน์โหลดใบรับรอรองฮาลาลได้จากระบบ 
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• ข้อมูลการรับรองฮาลาลถูกบันทึกไว้ในประวัติของระบบ 

• ไม่จำกัดเวลาในการกรอกข้อมูล สามารถติดตามได้ทุกข้ันตอน 

• การต่ออายุใบรับรองฮาลาลไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของวัสดุและผลิตภัณฑ์ซ้ำจากท่ีเคยลงทะเบียนไว้
ก่อนหน้านี้ 

• ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฮาลาลได้ง่าย 

โดยสามารถดูคู ่ม ือการใช้งานระบบ CEROL ได ้ที่  http://e-lppommui.org/documents/Manual_CEROL-
Manufacturing_(ENG-2.3).pdf 

ขั้นตอนการจดทะเบยีนการรบัรองผลติภัณฑฮ์าลาลภายใตร้ะบบ CEROL-SS23000 

แผนผังการยืน่ขอจดทะเบยีนรบัรองฮาลาลภายใต้ระบบ CEROL-SS2300 

 
 ที่มา: MUI, Customer user manual-manufacturing, Online Halal Certification Service System (CEROL-SS23000) 

1. การสมัครและการยื่นขอจดทะเบียนรบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาล: การอัพโหลดข้อมูลบริษัท/ผู้ผลิต และการ
ยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในระบบ CEROL บนเว็บไซด์ www.e-lppommui.org 

http://e-lppommui.org/documents/Manual_CEROL-Manufacturing_(ENG-2.3).pdf
http://e-lppommui.org/documents/Manual_CEROL-Manufacturing_(ENG-2.3).pdf
http://www.e-lppommui.org/
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2. การชำระเงินการยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลและการติดตามผลการตรวจสอบเบื้องต้น 

(pre-audit): บริษัท/ผู้ผลิตชำระเงินค่ายื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล และอัพโหลดข้อมูลผลิตภัณฑ์
เพื่อขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล โดยหลังจากนั้น บริษัท/ผู้ผลิตจะต้องตรวจสอบผลลัพธ์ของการ
ตรวจสอบเบื้องต้นทุกวัน เพ่ือติดตามความครบถ้วนถูกต้องของการยื่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่อ MUI 

3. การดำเนนิการตรวจสอบ:  หากบริษัท/ผู้ผลิตผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น จะต้องชำระเงินสำหรับ
การจัดทำ Certification Agreement โดยผ่านการอนุมัติจากเหรัญญิกของ LPPOM ภายใต้ MUI (e-mail : 
bendaharalppom@halamui.org) และ LPPOM ภายใต้ MUI จะกำหนดตารางเดินทางและทำการตรวจสอบที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท่ีโรงงานผลิต โดยพิจารณา  

• การจัดการของบริษัท/ผู้ผลิตเพ่ือความมั่นใจในความเป็นฮาลาลของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด/มาตรฐาน HAS 

• การตรวจสอบเอกสารจำเพาะที่บ่งบอกถึงที่มาของวัสดุ ส่วนประกอบ และกระบวนการผลิต และ/หรือ
การรับรองฮาลาลที่ได้รับ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง การเก็บรักษาวัสดุ สูตรการผลิต และเอกสารทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินการผลิตตามข้อกำหนด/มาตรฐาน HAS 

• การสังเกตการณ์ภาคสนามที่ครอบคลุมการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมวัสดุส่วนผสม การผลิต 
การบรรจุ และการเก็บรักษา  

• เอกสารรับรองวัตถุส่วนผสมแต่ละชนิดต้องไม่หมดอายุ และวัตถุส่วนผสมทุกชนิดต้องมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีมีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุส่วนผสมอาหาร 

• การเก็บตัวอย่างวัตถุส่วนผสมที่พิจารณาว่ามีความจำเป็น 
4. การติดตามผลการตรวจสอบ  (examination/audit): ที่ประชุมคณะผู้ตรวจสอบ LPPOM กฎหมาย

ฉบับนี้ MUI จะประเมินผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ (ถ้าจำเป็น) หากมีผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด LPPOM ภายใต้ MUI จะแจ้งโรงงานผ่านบันทึกการตรวจสอบ หากผลการ
ประเมินเป็นไปตามข้อกำหนด คณะผู้ตรวจสอบ LPPOM ภายใต้ MUI จะจัดทำรายงานผลการตรวจประเมิน เพ่ือ
เสนอต่อที่ประชุม MUI Fatwa Commission พิจารณาสถานภาพของฮาลาลต่อไป ดังนั้น หลังจากอัพโหลดข้อมูล

mailto:bendaharalppom@halamui.org)%20และ
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การตรวจสอบ บริษัท/ผู้ผลิตจะต้องติดตามผลลัพธ์ของการตรวจสอบทุกวัน เพื่อปรับแก้กระบวนการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด/มาตรฐาน HAS (หากมี) ให้ถูกต้อง  

5. การรับใบรับรองฮาลาล: คณะผู้ตรวจสอบ LPPOM ภายใต้ MUI จะจัดส่งรายงานผลการตรวจประเมิน
เสนอต ่อท ี ่ประช ุม MUI Fatwa Commission ภายในกรอบเวลาท ี ่กำหนด โดยท ี ่ประช ุม MUI Fatwa 
Commission สามารถปฎิเสธรายงานผลการตรวจประเมินได้ หากพิจารณาว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด 
และจะแจ้งให้บริษัท/ผู้ผลิตที่ยื่นขอการรับรองฮาลาลทราบ หากที่ประชุม MUI Fatwa Commission เห็นชอบ
ตามรายงานผลการตรวจประเมิน MUI จะออกใบรับรองฮาลาล บริษัท/ผู้ผลิตสามารถดาวน์โหลดใบรับรองฮาลาล
ในรูปแบบไฟล์จากระบบ CEROL และสามารถรับใบรับรองฮาลาลได้ที่สำนักงาน LPPOM ภายใต้ MUI ณ กรุง
จาการ์ตา หรือกำหนดให้ส่งไปตามที่อยู่ของบริษัท/ผู้ผลิต ซึ่งใบรับรองฮาลาลมีอายุการใช้งาน 2 ปีนับจากวันที่
ได้รับการรับรองฮาลาล โดยบริษัท/ผู้ผลิตจะต้องขอขยายการรับรองฮาลาล ตามข้อกำหนดของ LPPOM ภายใต้ 
MUI ก่อนที่การรับรองฮาลาลจะหมดอายุ 3 เดือน 

ค่าธรรมเนยีมทีเ่กี่ยวขอ้งในการขอจดทะเบยีนรบัรองฮาลาลภายใต ้MUI 

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องครอบคลุม ดังนี้ 

• ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 

• ค่าใช้จ่ายในการประเมินการปฎิบัติตาม HAS 

• ค่าธรรมเนียมการรับรองฮาลาล 

• ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บนนิตยสาร Halal  

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่รวมถึงคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดนิทาง ค่าที่พัก และอาหารในระหว่างการตรวจสอบทีโ่รงงาน 

ระบบการเฝ้าติดตามผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Halal certificate monitoring system)  

ระบบการเฝ้าติดตามภายหลังที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล จะถูกนำมาใช้กับโรงงานผู้ผลิต ดังนี้ 

• โรงงานผู้ผลิตจะต้องดำเนินการใช้ HAS ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

• โรงงานผู้ผลิตจะต้องจัดส่งรายงานการประเมินภายในทุก 6 เดือนนับจากได้รับการรับรองฮาลาล 

• ในกรณีที่โรงงานผู้ผลิตมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบ ส่วนผสม กระบวนการผลิต และสิ่งใดๆที่เก่ียวข้อง 
ต้องจัดทำรายงาน และต้องได้รับอนุญาตจาก LPPOM ภายใต้ MUI ก่อน 
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การจำแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัท/ผู้ผลิตที่ขอจดทะเบียนการรับรองฮาลาลและกระบวนการรับรอง     ฮา
ลาลภายใต้ MUI 

MUI จำแนกผลิตภัณฑ์ของบริษัท/ผู้ผลิตที่ขอจดทะเบียนการรับรองฮาลาลและกระบวนการรับรอง ฮาลาล 
โดยอาศัยพื้นฐานจากระดับ critical materials และระดับความยากในการติดตามความเป็นฮาลาล ดังนี้ 

I.    ระดับ critical materials 
i) ไม่มีความเสี่ยง  

• คุณลักษณะ ไม่เกี่ยวข้องกับ critical materials (ท้ังวัตถุดิบ วัสดุเสริม และวัตถุเจือปนอาหาร) 
และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ปลอดจากวัสดุที่ไม่สะอาด และวัสดุต้องห้าม (ฮาแรม/haram) 

• ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  
- แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง ข้าวสาลี แป้งมันสำปะหลัง สาคู 
- เกลือบริสุทธิ์ วัสดุจากแร่ (แร่ธาตุ เบนโทไนต์ ซีโอไลต์ ซิลิกา ฟอสเฟต) ก๊าซ 
- ผักแห้งปลอดวัตถุเจือปนอาหาร (สารป้องกันการเกาะติด) เช่น สมุนไพร  ชาแห้ง 
- สารเคมี เช่น โซเดียมคาร์บอเนต และ HCI 
- สารสกัดจากพืช (กาแฟ ชา น้ำมันหอมระเหย) ที่ไม่เติมสารผสมอ่ืนและ/หรือตัวทำละลาย 
- น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง (ปลอดวัตถุเจือปนอาหาร และ/หรือสารผสมอื่น) 
- สาหร่ายทะเล (sea weed) คาราจีแนน (carrageenan) อัลจิเนต (alginate) 
- ถ่านกัมมันไม่มีแกน (active charcoal) 
- น้ำมันปาล์มดิบ (crude palm oil : CPO) น้ำมันงาบริสุทธิ์ 
- เส้นหมี่ วุ้นเส้น หมี่ซั่ว (misoa) ปลอดวัตถุเจือปนอาหาร 

• เนื้อหาขอคู่มือ HAS ประกอบด้วย: 
- นโยบายฮาลาล 
- คณะทำงานบริหารจัดการฮาลาลหรืออย่างน้อยต้องมีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานบริหารจัดการฮาลาล 
- จดหมายชี้แจงนโยบายฮาลาลถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และรายงานถึง LPPOM ภายใต ้MUI 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนวัสดุ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมเติม 
- รายการวัตถุส่วนผสมอาหาร และแผนผังกระบวนการผลิต 
- ขั้นตอนการรายงานทุก 6 เดือน 

ii) มีความเสี่ยงต่ำ 

• คุณลักษณะ เกี่ยวข้องกับ critical materials หนึ่งหรือสองชนิดที่ไม่จัดเป็นชนิดความเสี่ยงสูง 
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตปลอดจากวัสดุที่ไม่สะอาด และวัสดุต้องห้าม 



 

20 

• ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
-  เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง เส้นก๋วยเตี๋ยวสด เส้นบะหมี่ 
-  น้ำมันปรุงอาหาร 
-  กรดไขมัน กลีเซอรีน(glycerin) และสเตียรีน(stearin) จากน้ำมันพืช 
-  น้ำดื่มบรรจุขวด 
-  หมึกท่ีซึมอยู่ใต้หนัง 
-  ไข่ผง 
-  สารสกัดจากพืช (ที่มีการเติมสารอ่ืน และ/หรือใช้เอธานอลเป็นตัวทำละลาย) 
-  ประยงค์ (Aglaia odorata) เป็นไม้ตระกูลเดียวกับลางสาด และลองกอง 

• เนื้อหาของคู่มือ HAS ประกอบด้วย 
- นโยบายฮาลาล 
- คณะทำงานบริหารจัดการฮาลาลที่มาจากทุกแผนก เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนิน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ critical materials 
- ขั้นตอนการดำเนินการเก่ียวกับ critical materials (การคัดเลือกผู้จำหน่าย การซื้อ การตรวจ

รับสินค้า สูตร/สิ่งที่ใช้ในการผลิต) 
- การสร้างสังคมฮาลาล 
- การดำเนินการเกีย่วกับการตรวจประเมินภายใน 
- ขั้นตอนการรายงานทุก 6 เดือน 
- การทบทวนการบริหารจัดการ 

iii) มีความเสี่ยงสูงมาก 

• คุณลักษณะ เกี่ยวข้องกับวัตถุส่วนผสมจากสัตว์ และ/หรือ critical materials อ่ืนๆ 

• ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
-  เจลาติน (gelatin) 
-  วสัดุจากโรงฆ่าสัตว์ 
-  เวย์ (whey) และแล็คโตส (lactose) 
-  ไส้เทียม (collagen casing) 
-  สาร Chondroitin (สารธรรมชาติที่พบได้ในกระดูกอ่อนของสัตว์ โดยแหล่งที่นำมาทำเป็น

ผลิตภัณฑ์ ชนิดนี้ที่สำคัญจะมาจากกระดูกโคอ่อน โดยจะใช้กระดูกจากหลอดลมเป็นหลัก (อ้าง
จาก http://vet.kku.ac.th/vetpharmaco/document/pairoaj/glucosamine.pdf) 

-  คอลาเจน (collagen)  

http://vet.kku.ac.th/vetpharmaco/document/pairoaj/glucosamine.pdf
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• เนื้อหาของคู่มือ HAS ประกอบด้วย ระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลที่สมบูรณ์ พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับความสมดุลระหว่างศักยภาพของแหล่งวัตถุดิบฮาลาลกับการนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

iv) มีความเสี่ยง 

• คุณลักษณะ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือการจัดจำแนก 

• เนื้อหาของคู่มือ HAS ประกอบด้วย ระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลที่สมบูรณ์ 
II. การปรับเปลี่ยนกระบวนการรับรองฮาลาล  

i)  ไม่มีความเสี่ยง ถ้าในช่วงสองปีแรกของการดำเนินการตามระบบรับรองมาตรฐานฮาลาลพิสูจน์ให้เห็น
ว่า สามารถดำเนินการได้สอดคล้องกับประเภทที่จำแนกได้อย่างสม่ำเสมอ ก็จะสามารถรับการยาย
การรับรองเป็น 4 ปี โดยช่วงของการขยายนั้นจะต้องได้รับการตรวจประเมินผ่านการประชุม 

ii) มีความเสี่ยงสูงมาก 

• อาศัยผลการวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการเพ่ือยืนยันการปลอดจากการปนเปื้อนของวัตถุส่วนผสมที่มาจากหมู 

• มีการตรวจประเมินหลังจากได้รับการรับรองฮาลาลเป็นเวลา 1 ปี 

iii) มีความเสี่ยงต่ำ และมีความเสี่ยง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับรองฮาลาล 

การจำแนกตามลักษณะของธุรกิจภายใต้ MUI 

MUI มีข้อกำหนดการจำแนกตามลักษณะของธุรกิจ ดังนี้  

I.  กรณอีตุสาหกรรมแปรรปู 
i)  บริษัท/ผู้ผลิตต้องจดทะเบียนทุกผลิตภัณฑ์ท่ีมีการผลิตในบริเวณเดียวกัน และ/หรือมีตราสินค้าเดียวกัน 
ii)  บริษัท/ผู ้ผลิตต้องจดทะเบียนข้อมูลทั้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับการผลิต (production site) รวมทั้ง

ผู้รับเหมาช่วง (subcontracting) และโรงงานบรรจุ (packaging plant) 

iii) บทบัญญัติสำหรับการผลิตโดยผู้รับเหมาช่วง จะต้องกระทำในโรงงานที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองฮา
ลาลแล้ว หรือในโรงงานที่มีความประสงค์จะขอการรับรองฮาลาล 

II.  กรณภีตัตาคาร และโรงอาหาร 
i)  ภัตตาคาร และโรงอาหารจะต้องจดทะเบียนรายการอาหารทุกรายการที่จำหน่าย รวมทั้งรายการ

อาหารที่รับมาจำหน่าย (custody products) และอาหารตามฤดูกาล 
ii) ภัตตาคารและโรงอาหารจะต้องจดทะเบียนห้องครัว และโรงเก็บทุกแห่ง 
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III. กรณโีรงฆา่สัตว ์

i) ผู้ผลิตต้องลงทะเบียนโรงฆ่าชำแหละทุกแห่งที่อยู่ในโรงงานเดียวกัน 

ขัน้ตอนการจดทะเบยีนการรบัรองผลติภณัฑฮ์าลาลโดย MoRA/BPJPH 

ขั้นตอนการจดทะเบียนการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดย MoRA/BPJPH จากข้อมูลการหารือระดับเทคนิค
กับหน่วยงาน BPJPH ในเอกสาร Guidelines for Business on Halal Food Product Assurance in Indonesia 
โดย EU-Indonesia Partnership Facility พบว่า มีความคล้ายคลึงกับขั ้นตอนการจดทะเบียนการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดย MUI ยกเว้นบริษัท/ผู้ผลิตต้องยื่นขอจดทะเบียนการรับรองฯ ที ่BPJPH โดย BPJPH ตอบรับ
หรือปฏิเสธการยื่นขอจดทะเบียนรับรองฯ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ และกำหนด Halal 
Inspection Agency (LPH) สำหรับแต่ละคำขอยื่นขอจดทะเบียนรับรองฯ ภายใน 5 วันทำการ ทั้งนี้ ปัจจุบัน 
BPJPH มอบหมาย LLPOM ภายใต ้MUI เพียงหน่วยงานเดียวเป็น Halal Inspection Agency (LPH) 

 

 
ท่ีมำ: EU-Indonesia Partnershhip Facility, Guidelines for Business on Halal Food Product Assurance in Indonesia. 

ทั้งนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบ (audit) เพ่ือขอการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล BPJPH กำหนดให้ Halal Inspection 
Agency (LPH) ใช้เวลาตรวจประเมินภายในประเทศ 40-60 วัน ส่วนการตรวจประเมินในต่างประเทศ 60-90 วัน  โดย  

• Halal Inspection Agency (LPH) แจ้งผลการประเมินให้ BPJPH และ BPJPH เสนอผลการประเมินต่อ 
MUI Halal Fatwa Assembly เพ ื ่อพ ิจารณาการออก Decree of the MUI Halal Fatwa Assembly 
(“Decree”) ภายใน 30 วันทำการ 

• BPJPH จะนำ “Decree” ไปเป็นเอกสารสำหรับการออกใบรับรองฮาลาล โดยต้องดำเนินการภายใน 7 วันทำการ  
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   ท่ีมำ: EU-Indonesia Partnershhip Facility, Guidelines for Business on Halal Food Product Assurance in Indonesia. 

โดยภาพรวม เฉลี่ยระยะเวลาภายใต้การดำเนินการของ BPJPH ประมาณ 120 วัน ดังนี้ 
แผนผังและระยะเวลาการจดทะเบียนการรบัรองผลติภัณฑฮ์าลาล 

 
  ท่ีมำ: EU-Indonesia Partnershhip Facility, Guidelines for Business on Halal Food Product Assurance in Indonesia. 

ใบรับรองฮาลาลโดย BPJPH มีอายุการใช้งาน 4 ปีนับจากวันที่ได้รับการรับรองฮาลาล โดยบริษัท/ผู้ผลิต
จะต้องขอขยายการรับรองฮาลาล ก่อนที่การรับรองฮาลาลจะหมดอายุ 3 เดือน 

------------------------------ 

 



 

24 

ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านหรือการถ่ายโอนอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน BPJPH ยังคง

ต้องออกกฎระเบียบการปฏิบัติที่เก่ียวข้องจำนวนมาก กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสรุป ดังนี้  

1. Indonesia Law No. 33/2014 on Halal Product Assurance 

2. Government Regulation No. 31/2019  

3. Ministry of Religious Affairs Regulation No. 26/2019 

4. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK11/Dir/LPPOM MUI/II/2014 ว ่าด ้วยกล ุ ่มและ

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล 

5. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK13/Dir/LPPOM MUI/II/2013 ว่าด้วยข้อกำหนด

ของระบบการรับรองฮาลาล 

6. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK15/Dir/LPPOM MUI/XI/19 ว่าด้วยรายการวัสดุ

ฮาลาล 

7. Decree of the Director LPPOM MUI No. DN03/Dir/LPPOM MUI/XI/19 ว่าด้วยหนังสือแจ้ง

รายการวัสดุฮาลาล 

8. Decree of the Director LPPOM MUI, No. SK07/Dir/LPPOM MUI/IV/11 ว่าด้วยหมวดหมู่ของ

บริษัทที่ขอรับรองฮาลาล และข้ันตอนการรับรองฮาลาลของ MUI ตามระดับของ Critical Materials 

และระดับความยากในการติดตามฮาลาล 

9. Decree of Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics The Indonesian 

Council of Ulama No. SK13/Dir/LPPOM MUI/III/13 ว่าด้วยข้อกำหนดของระบบการรับรองฮา

ลาล 

10. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/V/11 ว่าด้วยกฎหมายระบบ

รับรองฮาลาล 

กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
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11. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK24/Dir/LPPOM MUI/VII/14 ว่าด้วยแนวทางการ

ประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงาน HAS ในอุตสาหกรรมการผลิต 

12.  Decree of the Director LPPOM MUI No. SK48/Dir/LPPOM MUI/XII/14 ว่าด้วยนโยบายใน

การอนุมัติวัสดุที่ใช้ 

13. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 ว ่าด ้วยข ้อกำหนด

ของชื่อและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ 

14. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK47/Dir/LPPOM MUI/XII/14 ว่าด้วยนโยบายการ

ลงทะเบียนการรับรองฮาลาล และการออกหนังสือชี้แจง 

15. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/XII/18 ว่าด้วยนโยบายการ

วิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ 

16. Decree of the Director LPPOM MUI No. SK10/Dir/LPPOM MUI/XII/07 ว ่ า ด ้ ว ย ต ร า

สัญญลักษณ์ฮาลาล  

------------------------- 

  



 

26 

ตามท่ีการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลจะเริ่มดำเนินการกับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก่อนเป็นอันดับแรก 
ในชั้นนี้ จึงขอนำเสนอแผนผังแสดงหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล 

หน่วยงายหลัก:  

 

1. Ministry of Religious Affairs (MoRA) หน่วยงานหลักกำกับดูแลการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล 

ที่อยู่ : Jl. Lapangan Benteng No. 3-4, Jakarta 10710 

เบอร์โทรศัพท์ : +6221 3811679 

อีเมลล์ : pinmas@kemenag.go.id 

เว็บไซด์ : https://kemenag.go.id/  

2. Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Hala (BPJPH) หน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือ 

Halal Product Assurance Organizing Agency ภายใต้ MoRA 

Ministry of Religious Affairs (MoRA) Halal Product Assurance Organizing 
Agency (BPJPH)

Indonesia Council of Ulama 

or MUI

The Assessment Institute for Foods, 
Drugs and Cosmetics (AIFDC) or 

LPPOM

ตรวสอบ/ประเมนิ

อาหารและเครื่องดื่มฮาลาล

Fatwa Commission
ออกค าตดัสนิการรบัรองผลติภณัฑ์

ฮาลาล หรอื  Fatwa

National Agency for Drug and Food 
Control (NADFC) 

or BPOM

ก ากบัการใชต้ราสญัลกัษณ์ฮาลาล

บนบรรจภุณัฑอ์าหารและเครื่องดื่ม

ออกใบรบัรองผลติภณัฑ์

อาหารและเครือ่งดืม่ฮาลาล

หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 

mailto:pinmas@kemenag.go.id
https://kemenag.go.id/
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ที่อยู่ : Jl. Raya Pd Gede, Pinang Ranti, No.13 Makasar, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia 

เบอร์โทรศัพท์ : +6221 80877955 

อีเมลล์ : bpjph@kemenag.go.id 

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) สภาอิสลามแห่งชาติอินโดนีเซีย หรือ Indonesia Council of 
Ulama หน่วยงานออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลในช่วงถ่ายโอนอำนาจกำกับดูแลการรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลไปยัง MoRA ภายใต้ Indonesia Law No. 33/2014 

ที่อยู่: Jl. Proklamasi No.51, Menteng, Jakarta Pusat 

เบอร์โทรศัพท:์ +6221 3917853, 31905266 

อีเมลล์ : mui-online@mui.or.id, admin@mui.or.id 

เว็บไซด์ : https://mui.or.id/  

4. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOM MUI) หน่วยงานประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ฮาลาล หรือ The Assessment Institute for 

Food, Drugs and Cosmetics ภายใต้ MUI ปัจจุบันป็นหน่วยงานตรวจสอบภายใต้ BPJPH 

ที่อยู่ : Gedung Majelis Ulama Indonesia, Jl.Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat.  
เบอร์โทรศัพท์ : +6221 3918917 
โทรสาร : +6221 3924667 
อีเมลล์ : customercare@halalmui.org, corporatesecretary@halalmui.org  
เว็บไซด์ : https://www.halalmui.org/mui14/ 

5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) หน่วยงานกำกับยาและอาหารแห่งชาติอินโดนีเซีย 
หรือ National Agency for Drug and Food Control เป็นหน่วยงานกำกับการใช้ตราสัญลักษณ์ฮาลา
ลบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 

ที่อยู่: Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta 

โทรศัพท์ : +6221 4244691, 42883309, 4283462 

โทรสาร : +6221 219999533 

อีเมลล์ : ppid@pom.go.id, halobpom@pom.go.id, pengaduayanblik@pom.go.id 

เว็บไซด์ : https://www.pom.go.id/new/ 

mailto:bpjph@kemenag.go.id
mailto:mui-online@mui.or.id
mailto:admin@mui.or.id
https://mui.or.id/
mailto:customercare@halalmui.org
mailto:corporatesecretary@halalmui.org
https://www.halalmui.org/mui14/
mailto:ppid@pom.go.id
mailto:halobpom@pom.go.id
mailto:pengaduayanblik@pom.go.id
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หนว่ยงานสนบัสนนุ: 

1. Bogor Agricultural University Campus Baranangsiang 
ที่อยู่ : Raya Pajajaran Bogor street 16144 
เบอร์โทรศัพท์ : +62251 8358748 
อีเมลล์ : sekretariatlppom@halalmui.org 

2. Training Center and Halal Information 
ที่อยู่ : Complex of Tanah Baru Indah, Pangeran Assoghiri street kav.93 blok C 1-2, North 
Bogor 
เบอร์โทรศัพท์ : +62251 8662931, +62251 8656279 
อีเมลล์ : info@halalmui.org 

3. Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC)  
ที่อยู่ : City Lofts Sudirman Apartment Suite 1818, Jalan Kh. Mas Mansyur Kav 121, Central 
Jakarta, Jakarta 10230 
เบอร์โทรศัพท์ : (+6221) 255 58981 
เว็บไซด์ : https://www.idhalalcenter.org/ 

------------------------ 
 

  

mailto:sekretariatlppom@halalmui.org
https://www.idhalalcenter.org/
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ณ เดอืนตุลาคม 2562 หน่วยงานรบัรองฮาลาลในต่างประเทศ 45 แห่งไดร้บัการอนุมตัโิดย LPPOM 

ภายใต้ MUI จาก 26 ประเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานที่อนุมตัิหมวดการเชอืด 37 แห่ง หน่วยงานที่อนุมตัิ

หมวดวตัถุดบิ 40 แห่ง หน่วยงานทีอ่นุมตัหิมวดรสชาต ิ22 แห่ง  

 

หนว่ยงานรับรองฮาลาลในต่างประเทศ 
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ที่มา : www.halalmui.org 

 

----------------------  

http://www.halalmui.org/
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ปัจจุบัน สินค้าฮาลาลของไทยในตลาดอินโดนีเซีย ยังมีไม่มากนัก สินค้าไทยที่ได้ตรารับรอง           ฮาลา

ลของอินโดนีเซีย ได้แก่ อาหาร (เช่น ขนมคบเคี้ยว สาหร่ายอบดรอบ เมล็ดทานตะวันอบ เครื่องดื่มชา เครื่องปรุง

รส) ผลิตภัณฑ์ส่วนตัว (เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน ครีมล้างหน้า ครีมทาหน้า ครีมทาใต้ขอบตา)  

โอกาสของสินคา้ฮาลาลไทย 

• การเจริญเติบโตของประชากรมุสลิมของประเทศอินโดนีเซีย:  อินโดนีเซียมีประชากร 273 ล้านคน โดยร้อยละ 

83 ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม  ถือเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมสูงที่สุดในโลก ทำให้สินค้าฮาลาล

เป็นสินค้าศักยภาพของประเทศนี้ 

• การเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลางของประเทศอินโดนีเซีย: อินโดนีเซียมีประชากรชนชั้นกลางจำนวน 52 ล้านคน

ที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การเข้าถึง Internet การใช้ Smartphone การ

ใช้ application ต่างๆ เพ่ือสั่งซ้ือสินค้าออนไลน์  

• อุตสาหกรรมฮาลาลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ปี 2561: อุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกมีมูลค่า

การค้า 2.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดยอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อย่างไรก็ดี การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลของอินโดนีเซียยังค่อนข้างล่าช้า อินโดนีเซียจึง

เป็นตลาดเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฮาลาลจากต่างประเทศ  

• การยอมรับสินค้าไทย: ในภาพรวม ชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าอาหารและ

เครื่องดื่ม ดังนั้น สินค้าฮาลาลไทย ได้แก่ สินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าสุขภาพ/ความงาม จึงนับเป็น

สินค้าท่ีมีศักยภาพในตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย  

• การจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย: ผู้ประกอบการไทยด้านผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร/
เครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าสุขภาพ/ความงาม สามารถยื่นขอจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย 
ภายใต้ Indonesia Law No.33/2014 เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาด       ฮาลาลอินโดนี
เซีย  

โอกาสและอปุสรรคของตลาดฮาลาลอนิโดนเีซีย 
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• สินค้าฮาลาลไทยในอินโดนีเซีย: MUI แบ่งการตรวจรับรองสินค้าเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่  Slaughtering, Raw 
material และ Flavor Industry โดยที่ผ่านมา MUI ให้การรับรองหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐาน ฮาลาล/
ตรารับรองฮาลาลไทย ได้แก่ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับการตรวจรับรอง 
Slaughtering และ Raw Material มีระยะเวลาการให้การรับรอง 2 ปี นับแต่ว ันประกาศ (หมดอายุ 6 
พฤศจิกายน 2563) ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย อยู ่ระหว่างยื ่นขอการรับรอง
หน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลจากต่างประเทศ ต่อ BPJPH ภายใต้กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็น
หน่วยงานรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล ภายใต้ Indonesia Law No. 33/2014 สินค้าที่มีตรารับรองฮาลาลไทย
ภายใต้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงมีโอกาสเข้าตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย โดยผ่านการทำ
ความตกลง/ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย 

 

อุปสรรคตอ่สนิค้าฮาลาลไทย 

• การถ่ายโอนอำนาจการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลยังไม่แล้วเสร็จ ระบบราชการมีความซ้ำซ้อน และกฎระเบียบยังไม่
มีความชัดเจน: ตามท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียออกพระราชบัญญัติการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล (Indonesia Law No. 
33/2014 on Halal Product Assurance) อินโดนีเซียยังคงอยู่ระหว่างถ่ายโอนอำนาจในการรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลจาก MUI ไปสู่กระทรวงศาสนาอินโดนีเซีย ทั้งนี้ กระทรวงศาสนาอินโดนีเซียโดยหน่วยงาน BPJPH ได้
ออกระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องและได้เริ่มผ่องถ่ายงานการรับรองผลิตภัณฑฮ์าลาลจาก MUI แล้ว แต่ยังมิได้ออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลแต่อย่างใด รวมทั้งยังคงต้องออกระเบียบการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดให้แล้ว
เสร็จอีกจำนวนมาก ทำให้บริษัท/ผู ้ผลิตทั ้งภายในประเทศและต่างประเทศที่ต้องการจดทะเบียนรับรอง
ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซียเกิดความสับสนและยุ่งยาก 

• ระยะเวลาที่ยาวนานและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการจดทะเบียนรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย ใน
ต่างประเทศ: ที่ผ่านมา การยื่นขอจดทะเบียนสินค้าไทยให้ได้การรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย มี
ข้อกำหนดในรายละเอียดจำนวนมากและใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการประเมินการปฎิบัติตาม HAS ค่าธรรมเนียมการรับรองฮาลาล 
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บนนิตยสาร Halal รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง ค่าท่ีพัก และอาหารในระหว่าง
การตรวจสอบที ่โรงงานที ่ประเทศไทย ทั ้งนี ้ กระทรวงศาสนาอินโดนีเซียโดยหน่วยงาน BPJPH และ
กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ยังคงต้องออกระเบียบการปฏิบัติที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับอัตราค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อไป 

• กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าไม่สอดคล้องกับความตกลง/ความร่วมมือการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล: ที่ผ่านมา 

แม้ว่าอินโดนีเซีย โดย MUI ให้การรับรองหน่วยงานตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล/ตรารับรองฮาลาลไทย ได้แก่ 
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คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย แตก่ฎระเบียบการนำเข้าสินค้าของหน่วยงานกำกับยาและอาหาร

แห่งชาติอินโดนีเซีย หรือ “BPOM” ฉบับที่ 27/2017 (BPOM Regulation No. 27/2017 on Registration of 

Processed Food) กำ ห น ด Appendix IV Requirements for Processed Food Labels อนุญาตฉลากที ่มี

ตรารับรองฮาลาลอินโดนีเซียเท่านั้น ทำให้สินค้าฮาลาลไทยไม่สามารถแสดงตรารับรองฮาลาลไทยบนฉลาก

สินค้าได้ กฎระเบียบดังกล่าวจึงนับเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำเข้าสินค้าฮาลาลไทย สู่ตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย 

--------- 
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 รฐับาลอนิโดนีเซียออกพระราชบญัญตักิารรบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาล  (Indonesia Law No. 33/2014 

on Halal Product Assurance) เมื่อเดอืนตุลาคม 2557 และก าหนดใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายดงักล่าวในวนัที ่17 

ตุลาคม 2562 ต่อผลติภณัฑ์อาหาร (รวมถงึผลติภณัฑ์จากเทคโนโลยชีวีภาพ) เครื่องดื่ม เครื่องส าอาง ยา 

เคมภีณัฑ ์และผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทุกชนิด รวมทัง้กระบวนการทางธุรกจิ ไดแ้ก่ การผลติ การจดัเกบ็ การบรรจุ 

การจดัจ าหน่าย และการตลาด อย่างไรกด็ ีอนิโดนีเซยีจะบงัคบัใช ้Indonesia Law No. 33/2014 อย่างค่อย

เป็นค่อยไป โดยจะเริม่บงัคบัใช้กบัอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มก่อนเป็นอนัดบัแรกภายในวนัที่ 17 

ตุลาคม 2567 ตามดว้ยเครื่องส าอาง ยา สนิคา้อุปโภคบรโิภคอื่นๆ และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ ์ทัง้นี้ 

สนิคา้จากต่างประเทศทีไ่ม่ตอ้งการจดัจ าหน่ายเป็นผลติภณัฑฮ์าลาล ยงัคงน าเขา้ไดต้ามปกต ิแต่ตอ้งระบุบน

ฉลากใหช้ดัเจนว่า ไม่ใช่ผลติภณัฑฮ์าลาล 

ภายใต้ Indonesia Law No. 33/2014 อนิโดนีเซยีอยู่ระหว่างถ่ายโอนอ านาจในการรบัรองผลติภณัฑ์

ฮาลาลจากสภาอสิลามแห่งชาตอินิโดนีเซยี หรอื Indonesia Council of Ulama (Majelis Ulama Indonesia: 

MUI) ซึ่งไม่ใช่องคก์รของรฐั (เป็นองคก์รอสิระ) และหน่วยงานประเมนิคุณภาพผลติภณัฑฮ์าลาล หรอื The 

Assessment Institute for Food, Drugs and Cosmetics (LPPOM ภายใต้ MUI) ไปสู่กระทรวงศาสนา

อนิโดนีเซีย (Ministry of Religious Affairs: MoRA) และหน่วยงานรบัรองผลติภัณฑ์ฮาลาลหน่วยงานใหม่ 

คือ Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH ภายใต้ MoRA) โดยหน่วยงาน BPJPH ได้

ออกระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งและไดเ้ริม่ผ่องถ่ายงานการรบัรองผลติภณัฑฮ์าลาลจาก MUI แต่ยงัมไิดอ้อก

ใบรบัรองผลติภณัฑ์ฮาลาลแต่อย่างใด รวมทัง้ยงัคงต้องออกระเบยีบการปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งโดยรายละเอียด

อกีจ านวนมาก ซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัรายละเอยีดดงักล่าวได้สรา้งความวติกกงัวลใหแ้ก่บรษิทั/ผู้ผลติ

สนิค้าฮาลาลในอนิโดนีเซียและต่างประเทศในเวลาเดยีวกนั ปัจจุบนั บรษิทั/ผู้ผลติยงัคงสามารถยื่นขอจด

ทะเบยีนรบัรองผลติภณัฑฮ์าลาลของอนิโดนีเซยีตามระบบ CEROL ภายใต ้MUI 

สนิคา้ฮาลาลของไทยในตลาดอนิโดนีเซยี ยงัมไีม่มากนัก ในส่วนของโอกาสของสนิคา้ฮาลาลไทยนัน้

อนิโดนีเซยีเป็นตลาดทีม่คีวามต้องการสนิคา้ฮาลาลสงูเนื่องจากมปีระชากร 273 ลา้นคน โดยรอ้ยละ 83 นับ

ถอืศาสนาอสิลาม และชาวอนิโดนีเซียเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิค้าไทย โดยเฉพาะสนิค้าอาหารและเครื่องดื่ม 

บทสรปุ 
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ดงันัน้ สนิคา้ฮาลาลไทย ไดแ้ก่ สนิคา้อาหาร/เครื่องดื่ม รวมทัง้สนิคา้สุขภาพ/ความงาม จงึนับเป็นสนิค้าที่มี

ศักยภาพในตลาดฮาลาลอินโดนีเซีย อย่างไรก็ดี อุปสรรคส าคัญในการน าเข้าสินค้าอาหาร/เครื่องดื่ม          

ฮาลาลของไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย คือ กฎระเบียบการน าเข้าสินค้าของหน่วยงานก ากับยาและอาหาร

แห่งชาติอินโดนีเซีย หรือ “BPOM” ฉบับที่ 27/2017 (BPOM Regulation No. 27/2017 on Registration of 

Processed Food) ซึ่งก า ห น ด Appendix IV Requirements for Processed Food Labels อนุญาตฉลากที่มี

ตรารบัรองฮาลาลอนิโดนีเซยีเท่านัน้ ท าใหส้นิคา้ฮาลาลไทยไม่สามารถแสดงตรารบัรองฮาลาลไทยบนฉลาก

สนิคา้ได ้แมว้่าอนิโดนีเซยี โดย MUI ใหก้ารรบัรองหน่วยงานตรวจรบัรองมาตรฐานฮาลาล/ตรารบัรองฮาลาล

ไทย ไดแ้ก่ คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย 

ขณะนี้ กระทรวงศาสนาอินโดนีเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยงัคงอยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฏ

ระเบยีบขอ้ปฏบิตัฮิาลาลทีเ่กี่ยวขอ้งอกีจ านวนมาก อาท ิการก าหนดอตัราค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้ง การท าความตก

ลงกบัหน่วยงานอสิลามของประเทศต่างๆ (เช่น คณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น) รวมถงึ

การพจิารณาปรบัแก้ระเบยีบหน่วยงานก ากบัยาและอาหารแห่งชาตอินิโดนีเซีย ฉบบัที่ 27/2017 ในเรื่องการ

น าเขา้และจดัจ าหน่ายสนิคา้ทีม่ตีรารบัรองฮาลาลของต่างประเทศ ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการรบัรองหน่วยงาน

ตรวจรบัรองมาตรฐานฮาลาล/ตรารบัรองฮาลาลของต่างประเทศโดยหน่วยงานอนิโดนีเซยี โดยปัจจุบนั ยงัคง

ไม่สามารถคาดการณ์ไดว้่า หน่วยงานของอนิโดนีเซยีจะสามารถปรบัแก้กฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อลดอุปสรรค

ทางการคา้สนิคา้ฮาลาลเสรจ็สิน้ไดเ้มื่อใด  

ดงันัน้ ในการหารอืกบัผูน้ าเขา้อนิโดนีเซยีเกีย่วกบัการเขา้สูต่ลาดฮาลาลอนิโดนีเซีย บรษิทั/ผูผ้ลติไทยอาจ

ไม่สามารถเจรจาใหเ้กดิการซือ้ขายสนิคา้ฮาลาลไดใ้นทนัท ีแต่การหารอืกบัผูน้ าเขา้อนิโดนีเซยีจะเป็นช่องทางการ

สร้างการรบัรู้ศกัยภาพสนิค้าฮาลาลไทยและการสร้างเครอืข่ายกบัผู้น าเขา้อนิโดนีเซีย เพื่อโอกาสในการเขา้น า

สนิคา้ในเบื้องต้น ในลกัษณะสนิค้าทัว่ไป (Non-Halal Product) และ/หรอืการสรา้งความร่วมมอืเรื่องขอ้มูลการจด

ทะเบียนตรารับรองฮาลาลอินโดนีเซีย เพื่อพิจารณาด าเนินการจดทะเบียนฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาด

อนิโดนีเซยีได ้ในช่วงเวลาทีอ่นิโดนีเซยียงัอยู่ระหว่างพจิารณาปรบัแก้กฎระเบยีบทีเ่กยีวขอ้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคใน

การน าเขา้สนิคา้ฮาลาลของต่างประเทศ 

--------------------- 
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