
ประวตัหิอการคา้จงัหวดัสงขลา 

 หอการคา้ เป็นสถาบนัภาคเอกชนที่จดทะเบยีนตัง้ขึ้นเป็นนิติบุคคล มพีระราชบญัญตัิ

หอการคา้ พ.ศ.2509 รองรบัโดยเฉพาะ ม ี4 ประเภทคอื 

 1. หอการคา้จงัหวดั 

 2. หอการคา้ไทย 

 3. หอการคา้ต่างประเทศ 

 4. หอการคา้แห่งประเทศไทย 

หอการคา้จงัหวดั จดัต ัง้ไดจ้งัหวดัละ 1 แห่งมสีาขาไมไ่ด ้มสีมาชกิ 4 ประเภท คอื 

 1. สามชกิสามญั 

 2. สมาชกิวสิามญั 

 3. สมาชกิสมทบ 

 4. สมาชกิกติตมิศกัดิ์ 

 

 หอการคา้จงัหวดัตอ้งเป็นสมาชกิของหอการคา้ไทยและบริหารโดย “คณะกรรมการ” 

 หอการคา้ไดร้บัความสนใจจากภาครฐัและเอกชนไม่มากนกัในระยะตน้ๆ เพราะพ่อคา้ 

นกัธุรกิจ มกัจะจบักลุ่มชมรม สมาคมการคา้ของตนเอง ต่อมา ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลา

นนท ์เป็นนายกรฐัมนตรี เขา้มาบริหารประเทศในช่วงทีเ่ศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยก าลงั

วกิฤต ิรฐับาลตระหนกัวา่ภาคเอกชนมบีทบาทส าคญั ทีจ่ะช่วยกนัพจิารณาแกไ้ขปญัหาเศรษฐกจิ

ของชาติที่ก าลงัตกต า่ ฯพณฯ นายกรฐัมนตรีจึงมบีญัชาใหม้กีารจดัต ัง้ กรอ. ในระดบั จงัหวดั

ขึ้น โดยมผูีว้า่ราชการจงัหวดัเป็นองคป์ระธาน ในส่วนของหอการคา้จงัหวดัเป็นองคก์รหลกั สภา

อุตสาหกรรมจงัหวดั และชมรมธนาคารหรือสมาคมธนาคารร่วมเป็น กรอ. จงัหวดั  ถา้จงัหวดั

ใดไม่มีหอการคา้ใหจ้ดัต ัง้หอการคา้ขึ้นเพราะมี พรบ. หอการคา้ พ.ศ.2509 รองรบัอยู่ ให ้

รฐัมนตรีกระทรวงมหาดไทยบญัชาใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัจดัต ัง้หอการคา้ขึ้น จึงเป็นที่มาของ

หอการคา้จงัหวดัมากมายท ัว่ประเทศ 

 หอการคา้จงัหวดัสงขลา ก็เกิดขึ้นดว้ยนโยบายของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์

นายกรฐัมนตรีในสมยันัน้ โดยมนีายเอนก โรจนไพบูลย ์ผูว้่าราชการจงัหวดั นายสุนทร ศรีสตั



นา กระทรวงมหาดไทยเป็นผูป้ระสานงาน หอการคา้จงัหวดัสงขลาจดทะเบยีนก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 

21 พฤศจิกายน 2526 เ ป็นหอการคา้ล  าด ับที่  15 ของประ เทศไทย โดยมีการจ ัดต ั้ง

คณะกรรมการก่อต ัง้หอการคา้จงัหวดัสงขลา ประกอบดว้ย นายทรงชยั ชวศิริ, นายเกษม     

สงัวาฬเดช, นายธวชัชยั สุนทรเจริญนนท,์ นายวรีพจน ์สุจริตธรรมกุล, นายมานะ ศรีพทิกัษ,์ 

นายสามารถ สงัขเ์กษม, นายธวชั กาญจนเมธากุล, นายแสง อุดมจารุมณี , นายอุดมชยั    

สุนทรเจริญนนท,์ และ นายประยูร วงศป์รีชากร เพือ่ด าเนินการเรื่องสมาชกิและเป็นผูน้ าองคก์ร 

โดยมนีายวสูิตร ศาลคิุปต พาณิชยจ์งัหวดัสมยันัน้คอยใหก้ารสนบัสนุน 

 คณะกรรมการก่อต ัง้หอการคา้จงัหวดัสงขลาไดจ้ดังานแนะน าใหส้าธารณชนไดรู้จ้กักบั 

“หอการคา้” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หอการคา้จงัหวดัสงขลา” หอการคา้ของคนสงขลาขึ้นเมือ่วนัที่ 

24 กุมภาพนัธ์ 2527 ณ โรงแรมโนรา อ าเภอหาดใหญ่ ปรากฏมผูีใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมงาน

ดงักล่าวอย่างคบัคัง่ และเป็นผลต่อเนื่องท าใหต้กผลกึแห่งพลงัของนกัธุรกิจทอ้งถิ่นเติบโตจน

สามารถรวบรวมสมาชกิและจดัการประชมุใหญ่สามญัครัง้ที ่1 ขึ้นไดเ้มือ่วนัที ่22 เมษายน 2527 

(ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนุญาตจดทะเบียนเป็นเวลา 5 เดอืน) และมกีารเลอืกต ัง้คณะกรรมการ

บริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลา ทีเ่ป็นการคดัสรรจากสมาชกิหอการคา้จ านวน 15 ท่าน คอื นาย

บุญเลศิ ลาภาโรจน์กิจ, นายนิคม ปรีชาวรีกุล, นายประยูร วงศ์ปรีชากร, นายนพพร สุชาตา

นนท,์ นายวรีพจน ์สุจริตธรรมกลุ, นางรตันา กอ้งกติต,ิ นายสบืสวสัดิ์ สาครินทร,์ นายอรญั จติ

ตะเสโน, นายทรงชยั ชลศิริ, นายกงัสแ์สง ศรีสวสัดิ์นุภาพ, นายแสง อุดมจารุมณี, นายเกษม 

จนัทรเกษมพร, นายวสูิตร ศาลศิุปต, นายไสว ณ พทัลุง, และนายสมพงษ ์บุญสม โดยคณะ

กรรมการฯ ไดเ้ลอืกตัง้นายบญุเลศิ ลาภาโรจน์กจิ เป็นประธานหอการคา้จงัหวดัสงขลา นับเป็น

คณะกรรมการบริหารชุดแรกของหอการคา้จงัหวดัสงขลา  เขา้ด าเนินการบริหารหอการคา้

จงัหวดัสงขลา ต ัง้แต่บดันัน้เป็นตน้มา 

 คณะกรรมการบริหารฯชุดแรก ไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นที่จะตอ้งมสี านกังานของ

หอการคา้จงัหวดัสงขลา และมเีจา้หนา้ที่หอการคา้ประจ าส านกังานเพื่อผลกัดนัใหก้ิจกรรมและ

การด าเนินงานของหอการคา้รุดหนา้เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ในเบื้องตน้ไดร้บัความอนุเคราะห์

จากผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ซีกิมหยง จ ากดั ใหเ้ช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งบนอาคารชัน้ 2 ของ

ศูนยก์ารคา้ซีกิมหยงเป็นที่ต ัง้ส  านกังานหอการคา้จงัหวดัสงขลา และไดจ้ดัใหม้พีิธีเปิดป้าย



ส านักงานหอการคา้จงัหวดัสงขลา เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2527 โดยมีร ัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทยในสมยันัน้ (นายโอภาส ผลศิลป์) มาเป็นประธานในพธิี 

 ต่อมาปี 2534 เพื่อรองรบักบัการเพิ่มขึ้นของจ านวนสมาชิกและการบริการ ส านกังาน

หอการคา้ไดย้า้ยมาเช่า อาคารเลขที ่8 ซอย ป.ณฐัพล 4 ถนนศรีภูวนารถ อ าเภอหาดใหญ่ โดย

ม ีฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ์นายกรฐัมนตรีในขณะนัน้ใหเ้กยีรติเป็นประธานในพธิีเปิด

ส านกังาน 

 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯชดุแรก ในเบื้องตน้ไดร่้วมกนัก าหนดนโยบาย

และขอบขา่ยการท างาน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 

 1. ส่งเสริมวสิาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชนใ์นทางการคา้ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การ

พาณิชยกรรม การท่องเทีย่ว การเงนิและการเศรษฐกจิสาขาต่างๆ ในจงัหวดัสงขลา 

 2. ส่งเสริมใหม้กีารลงทนุในจงัหวดัสงขลา และส่งเสริมใหม้กีารขยายตวัทางเศรษฐกจิให ้

มากขึ้น 

 3. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมอืร่วมใจของนกัธุรกจิในจงัหวดัสงขลา เพือ่เป็นพลงัในการ

ผลกัดนัผลประโยชนต่์อธุรกจิและการแกไ้ขปญัหาธุรกจิของจงัหวดัสงขลา 

 ภาระส าคญัอีกประการหนึ่งของหอการคา้จงัหวดัสงขลา คือ การใหค้ าแนะน าและ

น าเสนอความคดิเหน็ตลอดจนขอ้มลูต่างๆ ต่อรฐับาลโดยผ่าน กรอ. จงัหวดั 

 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารชุดแรกด าเนินการกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยด ีโดยมี

การจดักจิกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมและสมัมนาใหค้วามรูท้างธุรกจิและการลงทนุ 

ซึ่งส่งผลใหม้พี่อคา้แม่คา้ ประชาชนท ัว่ไปเริ่มรูจ้กักบั “หอการคา้” และ “หอการคา้จงัหวดั

สงขลา” เพิ่มมากขึ้น และพยายามขยายแนวคิดเกี่ยวกบัหอการคา้ไปยงัประชาชนอ าเภอต่างๆ 

ในจงัหวดัสงขลาตามโครงการ “เพิ่มสมาชิกสู่ต่างอ าเภอ” เพื่อรวบรวมฐานะก าลงัในอนัที่จะ

ร่วมมอืกนัพฒันาจงัหวดัสงขลาใหเ้จริญกา้วหนา้ เป็นผลใหม้จี านวนสมาชิกหอการคา้เพิ่มมาก

ขึ้นและองคก์รหอการคา้เขม้แขง็ม ัน่คงยิง่ขึ้นตามล าดบั มคีณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดั

สงขลาสบืต่อเนื่องมาดงันี้ 

  

 



คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 2 ประจ าปี 2529 – 2531           

โดยมนีายบุญเลศิ ลาภาโรจนก์ิจ เป็นประธานอกีหนึ่งสมยั มคีณะกรรมการบริหารจ านวน 22 

ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 3 ประจ าปี 2531 – 2533           

โดยมนีายประยูร วงศ์ปรีชากร (เป็นประธานปี 2531 – 2532) และนายไสว ณ พทัลุง (เป็น

ประธานปี 2532 – 2533) และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 25 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 4 ประจ าปี 2533 – 2535           

โดยมนีายบญุเลศิ ลาภาโรจนก์จิ และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 25 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 5 ประจ าปี 2535 – 2537 

  โดยมนีายชาญ ลลีาภรณ์ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 24 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 6 ประจ าปี 2537 – 2539 

โดยมนีายชาญ ลลีาภรณ์ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 22 ท่าน  

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 7 ประจ าปี 2539 – 2541  

โดยมนีายบญุช่วย จงัศิริวฒันธ ารง เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 27 ท่าน           

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 8 ประจ าปี 2541 – 2544 

โดยมนีายบญุช่วย จงัศิริวฒันธ ารง เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 27 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 9 ประจ าปี 2544 – 2546 

โดยมนีายบญุเลศิ ลาภาโรจนก์จิ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 27 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 10 ประจ าปี 2546 – 2548 

โดยมนีายบญุเลศิ ลาภาโรจนก์จิ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 27 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 11 ประจ าปี 2548 – 2549 

โดยมนีายชติ บนัลอืศิลป์ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 27 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 12 ประจ าปี 2550 – 2551 

โดยมรีอ้ยเอกชวลติ กะลมัพะเหติ (เป็นประธานปี 2550) และดร.สุรชยั จิตภกัดบีดนิทร ์(เป็น

ปรานปี 2551) และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 32 ท่าน           

 



คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 13 ประจ าปี 2552 – 2553 

โดยมดีร.สุรชยั จติภกัดบีดนิทร ์เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 39 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 14 ประจ าปี 2554 – 2555 

โดยมดีร.สุรชยั จติภกัดบีดนิทร ์เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 41 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 15 ประจ าปี 2556 – 2557 

โดยมนีายสมพร สริิโปราณานนท ์เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 45 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 16 ประจ าปี 2558 – 2559 

โดยมนีายสมพร สริิโปราณานนท ์เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 47 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 17 ประจ าปี 2560 – 2561 

โดยมนีายกวศิพงษ ์ สริิธนนนทส์กลุ  เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 49 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 18 ประจ าปี 2562 – 2563 

โดยมนีายกวศิพงษ ์ สริิธนนนทส์กลุ  เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 49 ท่าน 

คณะกรรมการบริหารหอการคา้จงัหวดัสงขลาชุดที่ 19 ประจ าปี 2564 – 2565 

โดยมนีายธนวตัน ์ พูนศิลป์ เป็นประธาน และมคีณะกรรมการบริหารจ านวน 42 ท่าน 

 

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส าเภาการคา้ล  านี้  “หอการคา้จงัหวดัสงขลา” ไดแ้ล่นฝ่าฟนั

มรสุมลูกแลว้ลูกเล่าเพือ่บรรลุวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายปลายทางทีต่ ัง้ไวใ้นอนัที่จะพฒันาและ

แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิของจงัหวดัสงขลาดว้ยประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาจนถงึปจัจบุนั ท าใหก้าร

พฒันาหอการคา้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และที่ส  าคญัในการเสริมสรา้งความม ัน่คงใหแ้ก่องคก์รซึง่

เป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจของเราก็คือ สามารถระดมทุนจดัซื้ออาคาร

บา้นเลขที่ 29 ถนนโชติวิทยะกุล 4 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เป็น

ส านกังานถาวรของหอการคา้จงัหวดัสงขลา โดย ฯพณฯ รองนายกรฐัมนตรี นายวษิณุ เครืองาม 

ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ส่งผลใหป้ัจจุบนัหอการคา้

จงัหวดัสงขลาถูกจดัเป็นหนึ่งในหอการคา้ทีม่คีวามเขม้แขง็ในระดบัแนวหนา้ทีส่ามารถตอบสนอง

ต่อปญัหาของสมาชกิและใหบ้ริการสมาชกิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ และมบีทบาทดงันี้ 



 1. มบีทบาทเกี่ยวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของการประกอบการวสิาหกิจใน

ส่วนรวมของจงัหวดัสงขลาหรือทอ้งถิน่ 

 2. มบีทบาทเกี่ยวกบัการส่งเสริมพฒันาวสิาหกจิในทอ้งถิน่ใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ขึ้นในดา้น

การคา้ การเกษตร การอตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว การบริการ การเงนิ และเศรษฐกจิโดยท ัว่ไป 

 3. มบีทบาทเกี่ยวกบัการประสานผลประโยชนท์างการคา้ เศรษฐกิจระหว่างภาครฐัและ

เอกชน และร่วมก าหนดยุทธศาสตรข์องจงัหวดัสงขลา นอกจากนัน้ยงัมบีทบาทและหนา้ทีอ่ืน่ๆ 

อกีหลายประการดงันี้ ... 

งานบรกิารที่สมาชิกจะไดร้บั 

• รบัรองแหลง่ก าเนิดสนิคา้ (CERTIFICATE OF ORIGIN : C/O) 

• รบัรองใบก ากบัรายการสนิคา้ (INVOICE) 

• รบัรองการเป็นสมาชกิเพือ่ผลประโยชนใ์นการตดิต่อธุรกจิระหวา่งประเทศเปรียบเสมอืน

ใบเบกิทางสู่ความส าเร็จทางการคา้ต่อไป 

• ใหส้ิทธิพิเศษแก่บุตรหลานของสมาชิก เพื่อเขา้ศึกษาต่อในระด ับอุดมศึกษา                            

ณ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ฯลฯ 

 

หอการคา้จงัหวดัสงขลามีผลงานไดร้บัรางวลัหอการคา้ดีเด่นและรางวลัอื่นๆ จาก

หอการคา้ไทยมาตลอด ไดแ้ก่ 

1. รางวลัหอการคา้ยอดเยี่ยม (ประจ าปี 2550 – 2553 , ปี 2556 – 2558 และ ปี 2560 

- 2563)  

2. รางวลัรณรงคเ์พิ่มยอดสมาชิก (ประจ าปี 2553, ปี 2554, ปี 2555, ปี 2559 และ ปี 

2560 - 2563)  

3. รางวลัหอการคา้ดเีด่น (ประจ าปี 2554 และ ปี 2559) 

4. รางวลัส าเภาทอง (ประจ าปี 2555) นายกฤษฎา บญุราช ผูร้าชการจงัหวดัสงขลา 

และ  ประจ าปี  2562  นายวรีนนัทน ์ เพง็จนัทร ์  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา  

5. หอการคา้มาตรฐาน (ประจ าปี 2555) 

 



นอกจากรางวลัหอการคา้ยอดเยี่ยมที่ไดม้าอย่างต่อเนื่อง แสดงใหป้ระจกัษ์ถงึมาตรฐาน

ในการด าเนินงานของหอการคา้จงัหวดัสงขลา ยงัเป็นเกียรติแก่มวลสมาชิกและจงัหวดั        

สงขลาโดยรวม 

ภารกิจอนัใหญ่หลวงของหอการคา้จงัหวดัสงขลายงัคงรออยู่เบื้ องหน้า มิใช่เป็นหน้าที่

คณะกรรมการบริหารชุดใดชุดหน่ึง หรือสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่หากเป็นหนา้ที่ซึ่งควรจะ

เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกนัของสมาชิกท ัง้มวลเพื่อผลกัดนัใหบ้รรลุเป้าหมาย และเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวมของจงัหวดัสงขลาต่อไป หอการคา้จงัหวดัสงขลา เป็นของคนสงขลา

ต่อไปและตลอดไป 

 

 


