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ตลาดอาหารฮาลาลสิงคโปร์ 

อาหารฮาลาล  (Halal Food) หมายถ ึ ง  อาหารหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหารซึ ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
ส าหรับการบริโภคหรือใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิม ทั้งนี้ ค าว่า “ฮาลาล” เป็นค ามาจากภาษาอา
รบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการ

จ าหน่ายใดๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม  

 อุตสาหกรรมฮาลาลทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลจากรายงาน 
State of The Global Islamic Economy 2019/201 ระบุว ่า ในปี 2561 ชาวมุสลิมทั ่วโลกใช้จ่ายโดยรวม
ประมาณ 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (68.99 ล้านล้านบาท2) โดยเป็นการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอาหาร เภสัชกรรม 
สินค้าไลฟ์ไตล์ ทั้งนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2566 การใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มฮาลาลจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (59.58 ล้านล้านบาท) และภายในปี 2567 เฉพาะกลุ่มสินค้า
อาหารฮาลาลคาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็น 1.97 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (61.78 ล้านล้านบาท) 

 The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 20193 (จ ัดท าเมื่อ 
ปี 2562 ก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19) ได้คาดการณ์ว่า ภายในปี 2569 มูลค่าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของชาวมุสลิมทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 300 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (9 ,408 พันล้านบาท) หรือประมาณ 35% และ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกจะเพ่ิมข้ึนถึง 230 ล้านคน หรือประมาณกว่า 10% ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 ทั้งนี้ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมฮาลาล เป็นผลมาจากการเติบโตของประชากรมุสลิม
ทั่วโลก โดยข้อมูลจาก World Population Review ปี 25644 ระบุว่าประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจ านวนประมาณ 
1.9 พันล้านคน หรือประมาณ 25% ของประชากรโลก ส่งผลให้ศาสนาอิสลามมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
รองจากศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ ศูนย์วิจัย PEW Research Centre5 ยังได้คาดการณ์ว่า ปี 2593 ชาวมุสลิมทั่ว
โลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.76 พันล้านคน หรือ 30% ของประชากรโลก ท าให้ขนาดของผู้นับถือศาสนาอิสลามเพิ่มขึ้น
จนเกือบเท่าศาสนาคริสต์6 

  

 

 
1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอิสลามโลกประจ าปี 2019/20 (The 2019/20 State of the Global Islamic Economy report) - 
https://www.salaamgateway.com/specialcoverage/SGIE19-
20#:~:text=The%202019%2F20%20State%20of,faith%2Dinspired%20ethical%20consumption%20needs. 
2 1 เหรยีญสหรัฐฯ เทา่กับ 31.36 บาท 
3 The Mastercard-Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2019 - 
https://www.mastercard.com/news/ap/en/newsroom/press-releases/en/2019/april/mastercard-crescentrating-global-muslim-
travel-index-gmti-2019-indonesia-and-malaysia-take-the-top-positions/ 
4 World Population Review 2021 - https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country 
5 PEW Research Centre - https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/#fn-22652-1 
6 ปี 2593 คาดว่าชาวคริสเตียนจะมปีระมาณ 2.9 พันล้านคน หรือ 31% ของประชากรโลก 
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  สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมถึงเป็นประเทศ
จุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ในกลุ ่มประเทศที ่ไม ่ใช ่สมาชิกของ The Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC)7 ของนักท่องเที ่ยวชาวมุสล ิมทั ่วโลก 
(รองลงมาคือ ไทย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และไต้หวัน) โดยเมื่อปี 
2558 สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจ านวน 2.6 ล้านคน 
หรือ 17% ของจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดของสิงคโปร์ (15.2  
ล้านคน) เนื่องจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ เป็นผลจาก
การผสมผสานของเชื้อชาติของประชากรสิงคโปร์ โดยในสิงคโปร์มี
ประชากรรวมทั้งหมดจ านวน 5.69 ล้านคน8 แบ่งเป็นประชากรสิงคโปร์ 
4.04 ล้านคน (พลเมืองจ านวน 3.52 
ล้านคน และต่างชาติผู ้มีถิ ่นพ านัก
ถาวรจ านวน 0.52 ล้านคน) และ
ชาวต่างชาติผู ้มีถิ ่นพ านักไม่ถาวร
จ านวน 1.64 ล้านคน และมีผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามจ านวน 14.9% ของผู้
ถือสัญชาติสิงคโปร์ 

 ทั้งนี้ ด้วยความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมในสิงคโปร์ ก่อให้เกิดความหลากหลายทาง
อาหารเช่นกัน และยังส่งผลถึงพฤติกรรมการบริโภคของชาวสิงคโปร์ที่นิยมรับประทานอาหารของชาติอ่ืน
นอกเหนือจากอาหารประจ าชาติของตนเช่นกัน อาทิ อาหารสิงคโปร์สัญชาติจีน เช่น ก๋วยเตี ๋ยว Lor Mee, 
ก๋วยเตี๋ยวปลา, ผัด Carrot Cake เป็นต้น อาหารสิงคโปร์สัญชาติมาเลย์ เช่น ข้าว Nasi Lemak, ก๋วยเตี๋ยว Mee 
Rebus, Otak Otak เป็นต้น อาหารสิงคโปร์สัญชาติอินเดีย เช่น ผัดก๋วยเตี๋ยว Mee Goreng, ข้าว Briyani, โรตี
กับแกง (Roti Prata) เป็นต้น และอาหารสิงคโปร์สัญชาติตะวันตก เช่น สเต็กหมู / ไก่ / เนื้อ /ปลา และสปาเก็ตตี้ 
เป็นต้น ซึ่งอาหารเหล่านี้เป็นที่นิยมในสิงคโปร์และมีวางจ าหน่ายในศูนย์อาหารของชุมชน (Hawker) ทุกแห่งใน
สิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีอาหารสัญชาติอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมอีก แต่ส่วนมากเป็นการเปิดในรูปของร้านอาหาร เช่น 
อาหาร Peranakan ที่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมมาเลย์กับจีนในสิงคโปร์ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น 
อาหารเกาหลี อาหารเวียดนาม อาหารของประเทศตะวันออกกลาง อาหารฝรั่งเศส และอาหารอิตาลี 

 
7 The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) เป็นองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 57 
ประเทศ - https://www.oic-oci.org/home/?lan=en 
8 การแบ่งประเภทประชากรของสงิคโปร์ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
   1) ผู้ที่มีถิ่นพ านักถาวรในสิงคโปร์ (Residents) 4.04 ล้านคน ได้แก ่พลเมอืง (Citizens) จ านวน 3.52 ล้านคน และชาวต่างชาติผู้ที่มีถิ่นพ านกั
ถาวรในสิงคโปร์ (Permanent Resident) จ านวน 0.52 ล้านคน 
   2) ผู้ที่มีถิ่นพ านักไม่ถาวรในสิงคโปร ์(Non-Residents) 1.64 ล้านคน ได้แก่ ชาวต่างชาติผู้ที่มีถิ่นพ านักไม่ถาวรในสิงคโปร์ ซึ่งรวมแรงงานต่างชาติ
ทุกประเภทใบอนุญาตท างานในสิงคโปร์ ผู้ติดตาม (คู่สมรส) ของแรงงานต่างชาติ และนักเรียนต่างชาติ 
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รูปภาพตัวอย่างอาหารสิงคโปร์สัญชาติจีน 

ก๋วยเต๋ียว Lor Mee 
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ผัด Carrot Cake 

https://uncoverasia.com
 

รูปภาพตัวอย่างอาหารสิงคโปร์สัญชาติมาเลย์ 

ข้าว Nasi Lemak 
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ก๋วยเต๋ียว Mee Rebus 
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Otak Otak 

https://en.wikipedia.org/ 

รูปภาพตัวอย่างอาหารสิงคโปร์สัญชาติอินเดีย 

ผัดก๋วยเต๋ียว Mee Goreng 

ht
tp

://
th

eh
ala

lfo
od

bl
og

.co

ข้าว Briyani ไก่ / เนื้อแกะ 
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โรตีกับแกง (Roti Prata) 

https://www.m
isstam

chiak.com
 

รูปภาพตัวอย่างอาหารสิงคโปร์สัญชาติตะวันตก 

สเต็กหม ู สปาเก็ตต้ี สเต็กไก่ 

https://tidbitsm
ag.com

/western-
food-stalls/ 
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 การที่สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลก และมีผู้ 
นับถือศาสนาอิสลามจ านวน 14.9% ของผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ รวมทั้ง ผู้บริโภคท่ีไม่ใช่ชาวมุสลิมแต่มีความเชื่อมั่น
ในเรื่องของสุขอนามัยในสินค้าอาหารฮาลาล ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาหารในสิงคโปร์เพิ่มมากขึ้น โดยใน 
ปี 2562 สิงคโปร์มีร้านอาหารที่ได้รับการรับรองฮาลาลโดยหน่วยงาน Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS) 
มากถึง 4,630 ร้าน โดยเป็นทั้งร้านอาหารท้องถิ่นทั้งสัญชาติจีน มาเลย์ อินเดีย และสัญชาติตะวันตก ที่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์อาหาร Hawker และร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เช่น McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, Pizza 
Hut, Starbucks, Domino’s Pizza, Popeyes, Church’s Chicken (Texas Chicken), Burger King เป ็นต้น 
รวมถึงร้านอาหารอื่นๆ เช่น ร้าน Rasa Istimewa Waterfront Restaurant ร้าน The Dim Sum Place ร้าน 
Noosh Noodle Bar and Grill และร้าน Afterwit Mexican Taquiera เป็นต้น 
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https://sethlui.com
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รูปภาพตัวอย่างร้านอาหารฮาลาลท้องถิ่นในศนูย์อาหารของชุมชน (Hawker) 

ร้าน Afterwit Mexican Taquiera ร้าน Noosh Noodle Bar and Grill 

ร้าน Rasa Istimewa Waterfront ร้าน The Dim Sum Place 
รูปภาพตัวอย่างร้านอาหารฮาลาลในสิงคโปร์ 

https://bestinsingapore.com
/halal-certified-restaurant/ 
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 การทีร่้านอาหารฮาลาลในสิงคโปร์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากความต้องการสินค้าอาหารฮาลาลที่
เติบโตขึ้น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2560-2562) หน่วยงาน MUIS ได้มีการออกใบรับรองฮาลาลให้แก่สินค้า
อาหารที่ผลิตในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 15% และในปี 2562 สินค้าฮาลาลที่ผลิตในสิงคโปร์มีจ านวนมากถึง 
57,690 รายการ ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา และตลาดฮาลาลสิงคโปร์ยัง
เปิดรับสินค้าฮาลาลจากประเทศที่ได้รับการอนุมัติจาก MUIS9 อีกด้วย ซึ่งฮาลาลไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับ
การอนุมัติ นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังมีความตกลงการค้าเสรี Gulf Cooperation Council – Singapore Free 
Trade Agreement (GSFTA)10 ซ่ึงเป็นการค้าเสรีฉบับแรกที่ GCC11 เข้าร่วมประเทศนอกกลุ่มตะวันออกกลางอีก
ด้วย ท าให้สินค้าฮาลาลในตลาดสิงคโปร์มีจ านวนมากจนกระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ อาทิ NTUC FairPrice, 
Giant และ Cold Storage ต่างมีแผนกสินค้าอาหารฮาลาลที่แยกเป็นสัดส่วนต่างหากออกมาจากสินค้าอ่ืนๆ 

  

 
 
 
 

 
9 รายชื่อหน่วยงานรบัรองฮาลาลในตา่งประเทศที่ได้รบัอนุมัติในสิงคโปร์ - https://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-
LPPOM%20MUI.pdf 
10 ความตกลง Gulf Cooperation Council – Singapore Free Trade Agreement (GSFTA) เป็นความตกลงการค้าเสรีฉบับแรก ที ่GCC เขา้
ร่วมนอกเหนือจากประเทศในตะวันออกกลาง - https://www.enterprisesg.gov.sg/non-financial-assistance/for-singapore-companies/free-
trade-agreements/ftas/singapore-ftas/gsfta 
11 Gulf Cooperation Council (GCC) - เป็นสหภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลระดับภูมภิาคซ่ึงประกอบด้วยรัฐอาหรับทั้งหมดของ 
อ่าวเปอร์เซีย ได้แก่ Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, และ The United Arab Emirates ยกเว้น Iraq 

รูปภาพตัวอย่างสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศอ่ืนในตลาดสิงคโปร์ 

รูปภาพตัวอย่างสินค้าอาหารฮาลาลของสิงคโปร์ 
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รูปภาพตัวอย่างสินค้าอาหารฮาลาลของมาเลเซียในตลาดสิงคโปร์ 

รูปภาพตัวอย่างสินค้าอาหารฮาลาลของประเทศอื่นๆ ในตลาดสิงคโปร์ 

เกาหลีใต้ เวียดนาม ไต้หวัน ฟิลิปปินส ์

รูปภาพตัวอย่างสินค้าอาหารฮาลาลของไทยในตลาดสิงคโปร์ 
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เครื่องหมายฮาลาลสิงคโปร์ 
 ในส ิงคโปร ์ม ีหน ่วยงาน Majlis Ugama Islam Singapore 
(MUIS) ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
กฎหมายม ุสล ิมของส ิงคโปร ์  The Administration of Muslim Law Act 
(AMLA) ท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามใน
สิงคโปร์ รวมถึงการก ากับดูแลใบรับรองฮาลาลในสิงคโปร์ ทั้งนี้ ในสิงคโปร์ไม่มี
การบังคับใช้ตราสัญลักษณ์ฮาลาลทั้งในสินค้าอาหารหรือบริการด้านอาหาร แต่
ผู้ประกอบการขอรับรองด้วยความสมัครใจ 

ประเภทของใบรับรองฮาลาลในสิงคโปร์ 
1. Eating Establishment Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับสถานประกอบการอาหาร เช่น 

ร้านอาหาร ร้านขายอาหารในศูนย์อาหาร โรงอาหารโรงเรียน ร้านขายขนมขบเคี้ยว มุมฮาลาล ร้าน
ขายขนม ร้านเบเกอร์รี่ แผงลอยขายอาหารชั่วคราวในตลาดนัดและงานจัดแสดงสินค้า เป็นต้น 

2. Product Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับสินค้าที่ผลิตในสิงคโปร์ หรือที่ผลิตบางส่วนใน
สิงคโปร์ 

3. Endorsement Scheme การรับรองสินค้าฮาลาลน าเข้า/ส่งออก จากหน่วยงานฮาลาลใน
ต่างประเทศทีไ่ด้รับอนุมัติจาก MUIS 

4. Storage Facility Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับคลังสินค้า 
5. Food Preparation Area Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับพื ้นที ่เตรียมอาหาร เช่น 

สถานที่ส าหรับการจัดเลี้ยง และห้องครัวส่วนกลาง 
6. Whole Plant Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับโรงงานผลิตสินค้า 
7. Poultry Abattoir Scheme การออกใบรับรองฮาลาลให้กับโรงฆ่าสัตว์ปีก 

กระบวนการรับรองฮาลาลของ MUIS 
1. การยื่นค าร้องขอใบรับรองฮาลาลไปที่ Email: MES_3.0@muis.gov.sg หรือโทร (65) 6359 1199) 
2. การส่งใบค าร้องและเอกสารประกอบการยื่นค าร้องผ่านทาง LicenceOne https://licence1.business.gov.sg/ 
3. รอการตรวจสอบใบค าร้องและเอกสารประกอบการยื่นค าร้อง โดย MUIS 
4. หากได้รับการอนุมัติ การรับรองฮาลาลนั้น จะมีอายุ 1 หรือ 2 ปี 
5. หลังการได้รับใบรองจาก MUIS แล้ว อาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติม (Unannounced Inspections) โดย

สามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมตามท่ี MUIS ร้องขอผ่านทาง LicenceOne 
6. การต่ออายุใบรับรองฮาลาล ต้องด าเนินการก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 3 เดือน 

ทั้งนี้ ส าหรับผู้ส่งออกไทยที่สนใจจะขอรับรองฮาลาลในสิงคโปร์ สามารถด าเนินการได้ทันทีภายใต ้ 
 
 
 

https://licence1.business.gov.sg/
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Endorsement Scheme หรือการขอรับรองสินค้าอาหารฮาลาลน าเข้า/ส่งออก ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
➢ การรับรองสินค้าฮาลาลน าเข้า/ส่งออก ภายใต้ Endorsement Scheme ผู้สมัครจะต้องได้รับใบอนุญาต

น าเข้าสินค้าจาก Singapore Food Agency (SFA) หรือ Health Sciences Authority (HSA) ก่อนท า
การขอรับรองฮาลาลสิงคโปร์ 

➢ สินค้าน าเข้า/ส่งออกท่ีประสงค์จะขอรับรองฮาลาลโดย MUIS ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในสิงคโปร์ หรือสินค้า
ที่ได้รับรองฮาลาลโดยหน่วยงานฮาลาลในต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติจาก MUIS 

➢ สินค้านั้นๆ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการน าเข้าสินค้าอาหารและฉลากสินค้าอาหารของสิงคโปร์12 
➢ รายงานการวิเคราะห์สินค้าทางห้องปฏิบัติเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าสินค้า/วัตถุดิบ/สารที่ใช้ในการแปร

รูปสินค้า/สารเติมแต่ง นั้น เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาล ผู้สมัครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

หน่วยงานการขอรับรอง Halal Certification Strategic Unit 
Majlis Ugama Islam Singapura (Islamic Religious Council of Singapore)  
ที่ตั้ง Singapore Islamic Hub, 273 Braddell Road, Singapore 579702 
เบอร์โทร: (65) 6359 1199 Fax: (65) 6259 4733 
Email: info@muis.gov.sg URL: www.muis.gov.sg / www.halal.sg 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับการขอรับรองสินค้าอาหารฮาลาลภายใต้ Endorsement Scheme: 
https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Halal/Documents/Revised-HCC-EN-Scheme-Release-
7.pdf?la=en&hash=E899E24D6D7579A7F35C7EFB57DD23CA57D7C4C9 

 
12 ข้อมูลและระเบยีบการน าเขา้ผลิตภณัฑ์อาหารในสิงคโปร์ ภายใต้หน่วยงาน Singapore Food Agency (SFA) - 
https://www.ditp.go.th/contents_attach/559632/559632.pdf 

mailto:info@muis.gov.sg
https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Halal/Documents/Revised-HCC-EN-Scheme-Release-7.pdf?la=en&hash=E899E24D6D7579A7F35C7EFB57DD23CA57D7C4C9
https://www.muis.gov.sg/-/media/Files/Halal/Documents/Revised-HCC-EN-Scheme-Release-7.pdf?la=en&hash=E899E24D6D7579A7F35C7EFB57DD23CA57D7C4C9
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ขั้นตอนสมัครขอรับรองสินค้าฮาลาล ภายใต้ Endorsement Scheme 
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รายช่ือบริษัทส าคัญในตลาดสินค้าอาหารฮาลาลในสิงคโปร์ เช่น 
1. บริษัท All-Big Trading Co: ผู้น าเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาล โดยมีการน าเข้าสินค้าอาหารทะเล

ส าเร็จรูปจากไทย 
2. บริษัท Angliss Singapore Pte Ltd: ผู้น าเข้าสินค้าอาหารและอาหารฮาลาล มีการน าเข้าสินค้าจาก

ไทยประเภทเครื่องดื่มผลไม้ ซอสปรุงรส ผลไม้อบแห้ง และขนมขบเค้ียวต่างๆ 
3. ห้างสรรพสินค้า Mohamed Mustafa & Samsuddin Co Pte Ltd ซ่ึงเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน าใน

สิงคโปร์ จ าหน่ายสินค้าอาหารเฉพาะที่เป็นฮาลาลเท่านั้น อีกทั้งยังจ าหน่ายสินค้าเครื่องส าอางและ
ผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นฮาลาล และน าเข้าสินค้าอาหาร รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากไทยหลาย
ชนิด 

4. บริษัท AL-Hariff International เป็นที่ปรึกษาให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการตลาดส าหรับสินค้าฮาลาล
ทั้งในตลาดสิงคโปร์ และตะวันออกกลาง 

รายช่ือสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์ฮาลาลรายส าคัญๆ ในสิงคโปร์ เช่น 
1. บริษัท C S Tay Pte Ltd: www.cstay.com 
2. บริษัท Ellaziq Pte Ltd: www.ellaziq.com 
3. บริษัท Ha Li Fa Pte Ltd: www.halifa-bobo.com 
4. บริษัท Lim Traders Pte Ltd: www.limtraders.com 
5. บริษัท Mohamad Armiya Food Industry Pte Ltd: www.halalmeatball.com.sg 
6. บริษัท Zac Meat & Poultry Pte Ltd: www.zacmeat.com.sg 

รายช่ือผู้จัดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาลแบบสด แช่เย็น และแช่แข็งรายส าคัญๆ ในสิงคโปร์ เช่น 
1. บริษัท Adam Halal Pte Ltd: www.adamhalal.sg 
2. บริษัท Hanifaa Frozen Food Pte Ltd: www.hanifaafrozenfood.com 
3. บริษัท Hua Kun Food Industry Pte Ltd: www.huakunfood.com.sg 
4. บริษัท KSB Distribution Pte Ltd: www.ksbdist.com 
5. บริษัท MW Impex Pte Ltd: www.mwimpex.com 
6. บริษัท Zac Meat & Poultry Pte Ltd: www.zacmeat.com.sg 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cstay.com/
http://www.ellaziq.com/
http://www.halifa-bobo.com/
http://www.limtraders.com/
http://www.halalmeatball.com.sg/
http://www.adamhalal.sg/
http://www.hanifaafrozenfood.com/
http://www.huakunfood.com.sg/
http://www.ksbdist.com/
http://www.mwimpex.com/
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ความคิดเห็นของ สคต. 
 ถึงแม้ตลาดฮาลาลในสิงคโปร์จะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เนื่องจากมีผู ้นับถือศาสนาอิสลามเพียง
ประมาณ 5 แสนคน หรือคิดเป็น 14.9% ของผู้ถือสัญชาติสิงคโปร์ แต่ตลาดสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็น Gateway ไปสู่
ประเทศในกลุ่มสมาชิกของ Organisation of Islamic Cooperation (OIC) รวมทั้งความนิยมด้านการท่องเที่ยว
ในสิงคโปร์ของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าให้สินค้าฮาลาลมีโอกาสเติบโตได้ในตลาดสิงคโปร์ 
นอกจากนี้ ด้วยความน่าเชื่อถือของสิงคโปร์ทางด้านมาตรฐานสินค้า และการเป็นประเทศแรกที่อยู่นอกกลุ่ม
ประเทศในตะว ันออกกลางท ี ่  Gulf Cooperation Council (GCC) จ ัดท  าความตกลงการค ้า เสร ีด ้วย  
(Gulf Cooperation Council–Singapore Free Trade Agreement: GSFTA) ยิ ่งท าให้สินค้าฮาลาลสิงคโปร์
และสินค้าฮาลาลจากต่างประเทศที่รับรองโดย MUIS ได้รับความเชื่อถือและนิยมมากขึ้นในกลุ่มชาวสิงคโปร์
สัญชาติมุสลิมและนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางมายังสิงคโปร์ 

 ส าหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพด้านอาหารและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบส าคัญในการผลิตอาหารฮา
ลาล เช่น เนื้อโค เนื้อแพะ/แกะ เนื้อไก่ นมวัว สัตว์น ้า ข้าว แป้ง ธัญพืช ผักและผลไม้ อีกท้ัง ไทยมีความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สามารถผลิตสินค้าตามต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี รวมถึงการรับรอง
มาตรฐานฮาลาลของไทยก็ได้รับการยอมรับในตลาดฮาลาลโลกรวมถึงสิงคโปร์ ท าให้ไทยมีศักยภาพมากพอที่จะ
เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารฮาลาลเช่นเดียวกันกับอาหารทั่วไป ทั้งนี ้หากผู้ผลิตไทยสนใจที่จะผลิตสินค้าอาหาร
ฮาลาลส่งออกมายังสิงคโปร์เพื่อเจาะตลาดมุสลิมทั่วโลก ควรศึกษากฎระเบียบด้านอาหารพื้นฐานของสิงคโปร์ 
และการขออนุญาตการน าเข้าสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้ อสัตว์ ภายใต้การควบคุมของ Singapore Food 
Agency ก่อน ซึ่งหนึ่งในกฎระเบียบคือ ข้อก าหนดด้านแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ ซึ่งปัจจุบันสิงคโปร์ยังไม่อนุญาตให้
น าเข้าเนื้อโค เนื้อแพะ และเนื้อแแกะ จากไทย ซึ่งรวมถึงสินค้าอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ดังกล่าวเกิน 5% 
ด้วย13 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 แหล่งน าเขา้เนื้อสัตว์ที่ได้รบัการอนุมตัิของสิงคโปร์ - https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-
businesses/list_of_approved_countries_regions.pdf 



- 12 - 
 

 

ตลาดอาหารฮาลาลสิงคโปร์ | สำหนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

ทีม่า :  

USDA Foreign Agricultural Service - 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Halal%20
in%20Singapore%20_Singapore_Singapore_3-28-2017.pdf 

World Population Review - https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-
population-by-country 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - https://www.acfs.go.th/halal/general.php 

Singapore Halal Directory - https://www.singaporehalaldirectory.com/articles/industry-
articles/singapore-halal-food-sector-at-the-forefront-of-innovation 

The Mastercard-Crescent - https://www.mastercard.com/news/ap/en/newsroom/press-
releases/en/2019/april/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2019-
indonesia-and-malaysia-take-the-top-positions/ 

Best in Singapore - https://bestinsingapore.com/halal-certified-restaurant/ 

Straits Times - https://www.straitstimes.com/singapore/singapore-is-tops-with-muslim-
travellers#:~:text=Singapore%20welcomed%202.6%20million%20Muslim,to%20travel%20in%20
larger%20groups. 
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