
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 
 (WORLD HAPEX 2017) 

1. หลักการและเหตุผล 
ตลาดฮาลาลมีการขยายตัวอย่างต่อ เนื่ อง  

เนื่องจากมีการรวมตัวของ AEC ท าให้เกิดกลุ่มเศรษฐกิจที่
มีประชากรมุสลิมมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมุสลิมทั่ว
โลกที่ปัจจุบันมีจ านวนเกือบถึง 2,000 ล้านคน หรือร้อย
ละ 25 ของประชากรโลก และประมาณว่าจะมีจ านวนสูง
ก ว่ า  2 ,2 0 0  ล้ า น ค น ใน อี ก  1 0  ปี ข้ า ง ห น้ า 
(http://pewforum.org)  ตลาดฮาลาลที่ส าคัญ ได้แก่ 
อาหารฮาลาล การท่องเที่ยวฮาลาล การบริการฮาลาล ซึ่ง
ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่จะสามารถให้
เป็นตลาดฮาลาลที่มีความยั่งยืน ซึ่งจะสามารถสร้างความ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดี ของ
ประชาชนได้ โดยเฉพามุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

จากสถิติปี 2557 ประเทศไทยส่งออกอาหารฮา
ลาลเป็นอันดับ 10 ของโลก  ประกอบกับภาครัฐได้มี
นโยบายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล
ปี 2559 – 2563 ท่ีเริ่มน ามาใช้เป็นแผนงานในการพัฒนา
ฮาลาลในปีงบประมาณ 2559 โดยคาดหวังว่าไทยจะ
สามารถก้าวสู่เป้าหมาย 1 ใน 5 ของประเทศผู้ส่งออก
อาหารฮาลาลโลกได้ในปี 2563  หลายฝ่ายเช่ือว่าหาก
ประเทศไทยที่พัฒนาคุณภาพและความน่าเช่ือถือด้าน
มาตรฐานตามข้อก าหนดอาหารฮาลาลจนท าให้ตรารบัรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาลไทยเป็นท่ียอมรบัของผู้บริโภคแล้ว 
เช่ือว่าสินค้าอาหารฮาลาลส่งออกของไทยน่าจะมีโอกาส
ขยายตัวได้ดี  นอกจากนั้นนักธุรกิจไทยขาดทักษะและ
ความเข้าใจธุรกิจฮาลาล  ขาดการประชาสัมพันธ์  และ
ขาดหน่วยงานกลางในการเข้าไปประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    อีกทั้ งยังขาดความรู้ความเข้าใจในแนว

ทางการท าธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อ
วางแผน ยุ ท ธศ าสตร์  แล ะส ร้ า งค วาม ร่ วม มื อกั บ
ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจบริการฮาลาล  ประกอบกับยัง
ขาดปัจจัยสนับสนุนการลงทุนด้านต่างๆ  โดยเฉพาะ
การเงินอิสลามในประเทศไทยยังไม่ประสบความส าเร็จ  
เนื่องจากตลาดทุนอิสลามในประเทศไทยมีขนาดเล็ก จึง
ท าให้โอกาสในการร่วมทุนกับโครงการใหญ่เป็นไปได้ยาก  
ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนที่สอดคล้องกับหลักชาริอะฮ์ยังมี
น้อยมาก  ซึ่ งปัจจัยดั งกล่าวมีความส าคัญที่จะช่วย
สนับสนุนให้มีการพัฒนาฮาลาลอย่างยั่งยืน 

สถาบันฮาลาล  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาของตลาดฮาลาลตามที่กล่าวไว้ข้างต้น  
จึงมีการสนับสนุนในการจัดงานแสดงสินค้าและการ
ประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล  เพื่อยกระดับ
ความสามารถ และสร้างโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการ
ฮาลาลไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก  รวมทั้ งส่ งเสริมและ
สนับสนุนงานด้านวิชาการฮาลาลให้เกิดการพัฒนาสินค้า 
และบริการฮาลาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ด้วยการน าองค์ความรู้ฮาลาลในด้านต่าง ๆ มา
บูรณการให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สร้างโอกาสให้ประชากรมุสลิมในพื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการผลิต และจ าหน่ายสินค้าบรกิารดา้นฮาลาล
ต่อไป 

การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา
นานาชาติด้านฮาลาล 256o ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงาน
ครั้งท่ี 7 ของสถาบันฮาลาล มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยก าหนดแนวคิดในการจัดงานครั้งนีว้่า: ฮาลาลเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  (HALAL FOR SUSTANABLE 
DEVELOPMENT)  

 
 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค  และบริการด้าน 
       ฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติ 
2.2 เพื่อกระตุ้นผู้ผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความตื่นตัวและ

สร้างโอกาสในการเผยแพร่แหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นท่ีรู้จักท้ังมุสลิมและศาสนิกอ่ืนมากยิ่งข้ึน 
2.3 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างงาน การขยายธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้

เชื่อมโยงกับประเทศมุสลิมในภูมิภาคอื่นๆ 
2.4 เพื่อผลักดันให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างสถาบันฮาลาลกับหน่วยงานต่างๆ น าไปสู่การท างานร่วมกันใน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้และการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
2.5 เพื่อส่งเสริมความรู้และงานวิจัยด้านฮาลาลทั้งสินค้าและบริการของไทยเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล  
 

3. กรอบการจัดงาน 
 3.1 สถานที ่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

3.2  ระยะเวลา   ระยะเวลาจัดงาน 4 วัน (ระหว่างวันท่ี 13 – 16  กรกฎาคม  2560)  
- งานประชุมและสัมมนานานาชาติ เริ่มตั้งแต่ 08.30 น. 
- งานแสดงสินค้า ระหว่าง 11.00 - 21.00 น. 
พิธีเปิด วันท่ี 13 กรกฎาคม 256o  เวลา 15.15 น. โดย ผู้แทนนายกรัฐมนตรี 

3.3 รายละเอียดกิจกรรม งาน WORLD HAPEX 2017 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. งานแถลงข่าว  วันท่ี 5 กรกฎาคม  2560  ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี 
 2.  กิจกรรมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการฮาลาลนานาชาติ 

2.1  นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล 
2.2  นิทรรศการขององค์กรจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน  เกาหลี และอื่นๆ 
2.3  การแสดงสินค้าฮาลาลจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูมิภาคต่าง ๆ   จ านวนไม่ต่ ากว่า     
       200  ร้านค้า ซึ่งจะมีการแบ่งส่วนพ้ืนท่ีตามประเภทของ สินค้า  ประกอบด้วย 

1) ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล เช่น  อาหาร  เครื่องดื่ม 
2) เครื่องส าอางฮาลาล  เช่น ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพรและเวชภัณฑ์ฮาลาล 
3) เครื่องแต่งกาย  เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม 
4) บริการฮาลาล  เช่น  ธนาคาร  โรงแรม  โรงพยาบาลและสปา เป็นต้น 
5) อาหารฮาลาลปรุงสดด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวใต้ 
6) หนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนของมุสลิมที่ดี 
7) กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
8) น าเสนอนวัตกรรมของสถาบันฮาลาล 

  3.  กิจกรรมการสัมมนาและการประชุมวิชาการ 
3.1 การสัมมนาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     กับสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้  
3.2 การน าเสนอผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้าฮาลาล 
3.3 การสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 
3.4 ชุมนุมเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินอิสลาม 
3.5 มุสลีมะฮฺเดย์ 

4.  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้  
5.  กิจกรรมอื่นๆ อาทิเช่น  กิจกรรมของนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  การแข่งขันปรุงอาหาร

ฮาลาล ฯลฯ 



 

 

5. ผู้รับผิดชอบการจัดงาน 
สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

6. ผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 
6.1 กลุ่มหน่วยงานราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  อุตสาหกรรมจังหวัด  

พาณิชย์จังหวัด  ส านักงานพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
6.2 กลุ่มผู้ประกอบการในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลของสถาบันฮาลาล 

 6.3 กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
6.4 องค์กรศาสนา เช่น คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด

ชายแดนภาคใต ้ภาคเหนือ และภาคอีสาน  เป็นต้น 
6.5 ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก  
6.6 ผู้ประกอบการผลิต จ าหน่ายสินค้าและให้บริการฮาลาลในภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ 
6.7 กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และส านกังาน

การท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น 
6.8 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจโดยทั่วไป 
6.9 นักธุรกิจ และผู้สนใจ สินค้าและบริการฮาลาลจากนานาชาติ 
6.10  ชุมนุมเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย  และสถาบันการเงินอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้และ

กรุงเทพมหานคร 
6.11  ผู้ประกอบการฮาลาลจากประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
 

7. ประโยชน์ที่ได้รับ 
7.1 ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและระหว่างประเทศน าไปสู่การท างานร่วมกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศชาติ 
7.2 ท าให้ประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ และงานวิจัยฮาลาลมา

กขึ้น  
7.3 ท าให้เกิดศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค  อุปโภค และบริการฮาลาลในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
7.4 ท าให้ประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความตื่นตัวและกระตุ้นในการใช้จ่ายสินค้าและบริการฮา

ลาลมากยิ่งข้ึน 
7.5 ท าให้เกิดการสร้างงานของประชาชนในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิต จ าหน่าย

และบริการฮาลาล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

ผังงานแสดงสินค้า



 

 

 
 
 
 

โซน อาหารปรุงสด 
โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 
A 36 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

 

 
โซน หนังสือและซีดี ที่ให้ความรู้ด้านศาสนา และหลกัการอิสลาม 

โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 
D 12 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

 
โซน ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 
E 34 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

 
โซนเคร่ืองส าอางฮาลาล และผลิตภัณฑ์สมนุไพรและเวชภัณฑ์ฮาลาล 

โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 
F 28 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

 

 
 

 

โซน ธุรกิจและบริการฮาลาล เชน่ ธนาคาร โรงแรม สปา และโรงพยาบาล 

โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 

B 26 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

โซน เคร่ืองแต่งกายมุสลิม 
โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 
C 48 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 

โซน ต่างประเทศ 
โซน หมายเลข ขนาด ราคา หมายเหตุ 

I 32 3x2 m 4,000 คูหาหัวมุม เพิม่เงิน 2,000 บาท 



 

 

 

 
ใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า 

1. ชื่อเเละที่อยู่ที่ติดต่อได้ 
ข้าพเจ้า............................................................ต าแหน่ง........................ ....................................... 

เป็นตัวแทนของ ร้าน / บริษัท / องค์กร...................................................................... .............................. 

ขายสินค้า / บริการ.................................................................................... ............................................... 

ที่อยู่................................................................................................... ....................................................... 

โทรศัพท์...............................................................โทรสาร......................................................................... 

อีเมล์....................................................................มือถือ.......................... .................................................. 

ID LINE…………………………………………………………………… 

Facebook………………………………………………………………………………………… 

2. ชื่อส าหรับขึ้นป้ายคูหา (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร) 
 

                    
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอจองคูหาแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 

2 5 6 0  ( WORLD HAPEX 2 0 1 7 )  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 3  – 1 6  ก ร ก ฎ า ค ม   2 5 6 0   
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี ้
 โซนที................คูหาที่...............ขนาดพื้นท่ี......................ตารางเมตร ราคา......................บาท 

โซนที................คูหาที่...............ขนาดพื้นท่ี......................ตารางเมตร ราคา......................บาท 
 

3. การช าระเงิน 
  เงินสด   โอนผ่านธนาคาร  
     ช่ือบัญช ี  ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล 
     เลขท่ีบัญช ี 565-483-060-3   

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ออกบิลในนามลูกค้า........................................... ................................................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................................................... 

 
ผู้มีอ านาจลงนาม 

....................................................... 
 
**เพื่อเป็นการยืนยันการสมัคร กรุณาแนบเอกสารการโอนเงินพร้อมใบสมัครและส่ง อีเมล์ halinst.psu@gmail.com  
   ระบุชือ่เรื่อง [ส่งใบสมัครเข้ารว่มแสดงสนิค้า HAPEX2017] 
**การช าระเงนิ ให้ช าระพรอ้มใบสมัคร ภายในวันที ่15  พฤษภาคม 2560 มฉิะนัน้จะถือว่าสละสิทธิ์การสมัคร 
**รายละเอียด ผังการจัดงาน และก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้จัดงานไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ตราประทับ 
(ถ้ามี) 



 

 

 
 
 
4. ขั้นตอนในการสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า 

1) กรอกข้อมูลในใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า (กรอกข้อมูลสมบรูณ์และมีลายเซ็นของผูส้มัคร) 
2) ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน การสมัคร ทางอีเมล์ halinst.psu@gmail.com  

ระบุช่ือเรื่อง [ส่งใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า HAPEX2017] หรือ สมัครด้วยตัวเอง ณ สถาบันฮาลาล 
วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือ สถาบันฮาลาล วิทยาเขตปัตตาน ี

- ใบสมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า    1  ฉบับ 
- ส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  1  ฉบับ 
- ส าเนาใบรับรองกลุ่มของธุรกิจ/ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 1  ฉบับ  
- รูปถ่ายสินคา้และบริการที่จะจ าหน่าย พร้อมทั้งตัวอย่างรูปแบบการจัดคูหา  

ไม่เกิน 10 ภาพ 
3) ทีมงานขายคูหา จะพิจารณาคัดเลอืก และยืนยันผลตอบรับ/ปฎิเสธ ภายใน 3 วัน 
4) ช าระเงิน ภายใน 7 วัน หลังแจ้งผล 
5) ส่งสลิปโอนเงินถ่ายเอกสาร (ให้ระบุโซน เเละชื่อในสลิป)  1 ฉบับ 

 
5. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมแสดงสินค้า 

1) ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หรือบริการเคยร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสถาบันฮาลาล ท้ังในรูปแบบการสัมมนา การ
ขอค าปรึกษา การออกคูหาท้ังในและต่างประเทศ 

2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการต้องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส านักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย 
หรือเครื่องหมายฮาลาล ที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ หรือได้รับการรับรองมาตรฐานอ่ืนๆ เช่น อย. GMP. 
ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมไม่คลุมเครือ 

3) กรณีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลปลอม หรือแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น วันหมดอายุ 
ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการออกคูหา 

4) บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นและทันสมัย  
5) คูหาเครื่องแต่งกาย ต้องน าเสนอและจ าหน่ายที่ไม่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม 
6) ธุรกิจบริการฮาลาล เช่น ทัวร์ โรงแรม ธนาคาร ประกันภัย การบริการต้องสอดคล้องกับวิถีมุสลิมและไม่ผิด

หลักการศาสนาอิสลาม 
7) คูหาอาหารปรุงสด เครื่องปรุง วัตถุดิบและส่วนผสม ต้องฮาลาล สะอาด และถูกหลักอนามัย ส าหรับบรรจุภัณฑ์

ที่สัมพัสกับอาหารต้องไม่ใช้วัสดุจากโฟม บรรขุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
8) การน าเสนอการออกแบบและตกแต่งคูหามีความโดดเด่นและทันสมัย 
9) การเสนอราคา ต้องมีการระบุราคาชัดเจน  
10) ไม่อนุญาติแสดงหรือจ าหน่ายเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ระบุในใบสมัคร  

mailto:halinst.psu@gmail.com

