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วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลจริงหรือไม่..?
เตรียมผลิตภัณฑ์ตัวจริง + ใบเสร็จ(ถ้ามี)
กรอกแบบฟอร์มการร้องเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- แนบบัตรประชาชน
- เบอร์ติดต่อ (สาคัญ)
ยื่นแบบฟอร์ม + หลักฐานผลิตภัณฑ์ตัวจริง + ใบเสร็จ(ถ้ามี) ให้กับเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่จะทาการแจ้งผลติดต่อกลับให้ทราบภายใน 7 วันทาการ
ข้ อกล่าวหาและฐานความผิดเมื่อมีการละเมิดใช้ เครื่ องหมายรับรองฮาลาล

ส ำหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นประเทศไทย เครื่ อ งหมำยฮำลำลที่ มี ล ัก ษณะแตกต่ ำ งไปจำกเครื่ อ งหมำยของส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกลำงอิ ส ลำมแห่ งประเทศไทยกำหนดไว้ แสดงว่ำมี กำรปลอมแปลง เลี ยนแบบ ละเมิดเครื่ องหมำยรับรอง
มีควำมผิดตำมกฎหมำย และกำรใช้รูป รอยประดิ ษ ฐ์หรื อเครื่ องหมำยรับรองฮำลำลโดยไม่ ได้รับ อนุ ญ ำตจำกส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ งประเทศไทย ทำให้ประชำชนทัว่ ไปเกิดควำมสับสนหลงผิดหรื อหลงเชื่ อว่ำเป็ นเครื่ องหมำย
รับรองฮำลำลที่ใช้รับรองในเรื่ องคุ ณภำพหรื อบริ กำรว่ำได้ดำเนิ นกำรตำมกรรมวิธีอย่ำงถู กต้องตำมหลักกำรศำสนำอิสลำม
แล้ว อันเป็ นควำมผิด
 ปลอมเครื่ องหมายรับรองฮาลาลทีไ่ ด้ จดทะเบียนแล้ว (พรบ.เครื่ องหมำยกำรค้ำ มำตรำ108/ป.อำญำ มำตรำ 273)
 เลียนเครื่ องหมายรับรองฮาลาลทีไ่ ด้ จดทะเบียนแล้ว (พรบ.เครื่ องหมำยกำรค้ำ มำตรำ 109/ป.อำญำ มำตรำ 274)
 นาเข้ ามาหรื อจาหน่ าย เสนอจาหน่ าย หรื อมี ไว้ เพื่ อจาหน่ ายซึ่ งสิ นค้ าที่มีเครื่ องหมายรั บ รองฮาลาล ปลอมหรื อเลียน
เครื่ องหมายรับรองฮาลาลซึ่งได้ จดทะเบียนแล้ว (พรบ.เครื่ องหมำยฯ มำตรำ 110(1))
 ผลิต หรื อจาหน่ าย ซึ่งอาหารปลอม (พรบ.อำหำร มำตรำ 25 (2), 27 (4))
 เอารู ปรอยประดิษฐ์ เครื่ องหมายรับรองฮาลาลมาใช้ หรื อทาให้ ปรากฎที่สินค้ าเพื่อให้ ประชาชนหลงเชื่ อว่าเป็ นเครื่ องหมาย
รับรองของผู้อื่น (ป.อำญำ มำตรำ 272 (1))
 นาเข้ าในราชอาณาจักร จาหน่ ายหรื อเสนอจาหน่ ายซึ่ งสิ นค้ าที่มีรูปรอยประดิษฐ์ เครื่ องหมายรั บรองของผู้อื่น (ป.อำญำ
มำตรำ 275)

เพื่อกำรบริ โภคอำหำรฮำลำลอย่ำงมัน่ ใจ หำกผูบ้ ริ โภคพบผลิ ตภัณฑ์ที่ผิดปกติ ใดๆ โปรดแจ้งคณะกรรมกำรตรวจกำร
ผลิตภัณฑ์ฮำลำล สำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย
เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนคลองเก้ำ แขวงคลองสิ บ เขตหนองจอก กรุ งเทพมหำนคร 10530
โทร : 090-907-2646 , 02-949-4308 , 02-949-4114 ต่อ 114 / โทรสำร : 02-949-4250 , 02-949-4341

การใช้ เครื่ องหมายรับรองฮาลาลให้ ถูกต้ องตามระเบียบ
เครื่ องหมำยรับรองฮำลำล เป็ นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ งประเทศไทยอนุ ญำตให้ใช้เครื่ องหมำย
รับรองแสดงบนฉลำกผลิตภัณฑ์โดยมีองค์ประกอบ 4 ประกำร ดังนี้
1. สัญลักษณ์อ่ำนว่ำ “ฮำลำล” เขียนเป็ นภำษำอำหรับว่ำ “
” อยูภ่ ำยใต้สี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
2. หลังกรอบเป็ นลำยเส้นแนวตรง
3. ใต้กรอบมีเส้ นขนำน ภำยใต้เส้ นขนำนมีคำว่ำ “สนง.คณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ งประเทศไทย” เป็ นภำษำไทย
ภำษำอำหรับ และภำษำอังกฤษ
4. ใต้เส้นขนำนเส้นที่ 2 มี คำว่ำ “กอท.ฮล.............ตำมด้วยตัวเลขรหัสผลิ ตภัณฑ์ ” เมื่อถึงหลักพัน จะเริ่ มต้นด้วย
ลำดับอักษรภำษำอังกฤษ นับจำก A , B ,ตำมลำดับ
ตัวอย่างเครื่ องหมายรับรองฮาลาล

1.เครื่ องหมำยรับรองฮำลำล (ภำษำไทย)

1 2 345
รำยละเอียดภำยในเครื่ องหมำยรับรองฮำลำล

2.เครื่ องหมำยรับรองฮำลำล (ภำษำอังกฤษ)

1 2 3 4 5

คือ สัญลักษณ์เครื่ องหมำยรับรองฮำลำล
สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ งประเทศไทย คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่งประเทศไทย
กอท.ฮล. xx xxx xxx xx xx คือ รหัสประจำตัวผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้เครื่ องหมำยรับรองฮำลำล
1. xx รหัสผลิตภัณฑ์
2. xxx รหัสบริ ษทั
3. xxx ลำดับรำยกำร
4. xx เดือนที่อนุมตั ิ
5. xx ปี ที่อนุมตั ิ

