
 

ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 กับ ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 

 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

หอการค้า (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

............................... 

............................... 

............................... 
 

 ..................................................................................................
........................................... 
 
 โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยหอการค้า 
 
 ..................................................................................................
..................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
 

 



๒ 
 

ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

    มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหอการค้า
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….” 

 

    มาตรา 2   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

    มาตรา 3   ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า “สมาคมการค้า” ระหว่างบทนิยาม
ค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” และ ค าว่า “สหกรณ์” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 
   “สมาคมการค้า หมายความว่า สมาคมซึ่งจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และสมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น
ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบอาชีพ
อิสระ อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลก าไร
หรือรายได้แบ่งปันกัน” 

 
 

   เพื่อให้ครอบคลุมถึงสมาคมซึ่งจดทะเบียนตาม
กฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการค้า 
บริการ การประกอบอาชีพอิสระ อุตสาหกรรม 
การเงิน หรือเศรษฐกิจ อันมิใช่เป็นการหาก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน ให้สามารถสมัครและใช้สิทธิใน
ฐานะสมาชิกสามัญของหอการค้าได้ 

 

 

   มาตรา ๒๘ หอการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 
   (๑) ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวม
สถิติ เผยแพร่ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า และการเศรษฐกิจ 

   มาตรา ๔   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แห่งแห่งพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการค้า 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2509 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๒๘ หอการค้ามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 
    (๑) ส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เช่น รวบรวมสถิติ เผยแพร่
ข่าวสารการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้า และการเศรษฐกิจส่งเสริมการ

 
 
 
 
 

   แก้ไขปรับปรุง (๑) เพื่อให้ เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานและสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยให้
สามารถด าเนินการเพื่อส่งเสริมการค้าและวิสาหกิจ
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ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งก าเนิดของสินค้า การ
วางมาตรฐานแห่งคุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
จัดตั้งและด าเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ 
พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัดงานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการช้ี
ขาดข้อพิพาททางการค้า 
 
    (๒) รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การ
บริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน
หรือเศรษฐกิจ และช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ
ของสมาชิก 
    (๓) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
    (๔) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 
    (๕) ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้ เป็นหน้าที่ของ
หอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 

ท่องเที่ยว การออกใบรับรองแหล่งก าเนิดของสินค้า การจัดท าและรับรอง
เอกสารที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศ การจัดการวางมาตรฐานแห่ง
คุณภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จัดตั้งและด าเนินการ
สถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑ์สินค้า การจัด
งานแสดงสินค้า การเป็นอนุญาโตตุลาการช้ีขาดข้อพิพาททางการค้า 
รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางการค้า 
    (๒) รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า การบริการ 
การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ และช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจของ
สมาชิก 
    (๓) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
    (๔) ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้ากับทางราชการ 
    (๕) ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หอการค้า การปฏิบัติงานตามที่ทางราชการมอบหมาย และการปฏิบัติตาม
สัญญาหรือความร่วมมือที่ท ากับราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ 
    (๖) มีอ านาจในการเป็นพยานรับรองลายมือช่ือของบุคคลในเอกสารที่มี
ผู้ขอรับรอง 
    (๗) การจัดการส่งเสริมการค้า บริการ การปฏิบัติหน้าที่ที่มีกฎหมาย
ระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า” 

 

 

อื่นได้มากข้ึน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แก้ไขปรับปรุง (5) เพื่อให้สามารถท าสัญญากับ
ภาครัฐได้  
 
   เพิ่มเติม (๖) เพื่อให้หอการค้าไทยและหอการค้า
จังหวัดท าหน้าท่ีเป็นโนตารีปับลิก (Notary Public)  
   เพิ่มเติม (7) ส าหรับกรณีการจัดการส่งเสริมการค้า 
บริการ การปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีกฎหมายระบุให้เป็น
หน้าที่ของหอการค้า หอการค้าอาจร่วมมือกับองค์กร
อื่นโดยมีการจัดสรรค่าตอบแทนระหว่างกันก็ได้ 
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ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 
 

   มาตรา ๒๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ ห้ามมิให้หอการค้ากระท า
การใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ประกอบวิสาหกิจโดยหอการค้านั้นเอง หรือเข้าด าเนินการใน
การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน 
หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการถือ
ตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่หอการค้า 

ฯลฯ                ฯลฯ 

   มาตรา ๕   ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการค้า 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 
 
   “(1) ประกอบธุรกิจโดยหอการค้านั้นเอง หรือเข้าด าเนินการในการ
ประกอบธุรกิจของสมาชิกหรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือร่วม
ทุนในการประกอบธุรกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่ เป็นการถือตราสารหนี้ 
หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือ
มอบให้แก่หอการค้า ประกอบธุรกิจเพียงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หอการค้าตามมาตรา 28” 

 
 
 

   เพื่อให้การท างานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 

   แก้ไขค าว่า “วิสาหกิจ” เป็นค าว่า “ธุรกิจ” 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย     
ว่าด้วยสมาคมการค้า 

 
 

   มาตรา ๔๔ หอการค้าย่อมเลิกด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เมื่อท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก 

ฯลฯ                ฯลฯ 

   มาตรา ๖   ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. 2509 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
   “(1) เมื่อท่ีประชุมใหญ่ลงมติให้เลกิโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด” 

    
 
 

เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้วิธีการที่ไม่เป็นธรรม จึงควร
มีการก าหนดให้ใช้มติ เสียงส่วนใหญ่ในการนับ
คะแนน โดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของสมาชิกทั้งหมด 

    มาตรา ๗   ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
หอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้แทน 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ค่าธรรมเนียม 
   (๑)   ค าขอ                          ฉบับละ      ๒   บาท 
   (๒)   ใบอนุญาตหอการค้า               ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
   (๓)   ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า      ฉบับละ     ๕๐  บาท 
   (๔)   การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม  ครั้งละ        ๕  บาท 
         ข้อบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง  
         หรือเปลี่ยนตัวกรรมการ  
   (๕)   การขอตรวจหรือคัดเอกสาร      ครั้งละ       ๕  บาท 
   (๖)   การขอให้คัดและรับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ ๒๐  บาท 

ค่าธรรมเนียม 
(๑) ใบอนุญาตหอการค้า                      ฉบับละ   2,00๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า          ฉบับละ    200  บาท 
(๓) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม        ครั้งละ      100  บาท 

ข้อบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง  
หรือเปลีย่นตัวกรรมการ  

(๔) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร           ครั้งละ       ๕0  บาท 
(๕) การขอให้คัดและรับรองส าเนาเอกสาร   ฉบับละ    50  บาท 

 

   มาตรา 8   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

   

 ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
       ................................ 
          นายกรัฐมนตรี  

 

 


