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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสมาคมการคา 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสมาคมการคา พ.ศ. ๒๕๐๙” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญตัไิวแลวในพระราชบญัญตันิี ้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สมาคมการคา” หมายความวา สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเปนผูประกอบวิสาหกิจ

จัดตั้งข้ึนเพื่อทําการสงเสริมการประกอบวิสาหกิจอันมิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดแบงปนกัน 
“ผูประกอบวิสาหกิจ” หมายความวา บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการคา อุตสาหกรรม

หรือการเงิน และใหหมายความรวมถึงบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรีจะได
กําหนดในกฎกระทรวง 

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางสมาคมการคา หรือนายทะเบียน
สมาคมการคาประจําจังหวัด แลวแตกรณี 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่น เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด ๒ 
การจัดตั้งสมาคมการคา 

   

มาตรา ๖  ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยสหกรณ หามมิใหผูประกอบวิสาหกิจ 
ตกลงเขากันเพื่อทําการสงเสริมการประกอบวิสาหกิจในรูปอื่นใดนอกจากเปนสมาคมการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้เทานั้น 
  * มาตรา ๗ ใหจัดตั้งสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการคาข้ึนในกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย เพ่ือควบคุมการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนสมาคมการคาทั่วราชอาณาจักร และ
ทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนสมาคมการคาประจํากรุงเทพมหานคร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหจัดตั้งสํานักงานทะเบียนสมาคมการคาประจํา
จังหวัดขึ้นตรงตอสํานักงานกลางทะเบียนสมาคมการคา  

ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายเปน
นายทะเบียนกลางสมาคมการคาและนายทะเบียนสมาคมการคาประจํากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการ
จังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียนสมาคมการคา
ประจําจังหวัด 

มาตรา ๘  หามมิใหผูใดจัดตั้งสมาคมการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การตั้งสาขาสมาคมการคาจะกระทํามิได 

มาตรา ๙  การขออนุญาตนั้น ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งมีจํานวนไมนอยกวาสามคนยื่นคําขอ
ตอนายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ** มาตรา ๑๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขออนุญาตและพิจารณาแลวเห็นวาขอบังคับไมขัด
ตอกฎหมาย ไมเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน และผูเร่ิมกอการจัดตั้งเปนผูซึ่งมีความประพฤติดี ใหนายทะเบียนสั่งอนุญาตและ
ออกใบอนุญาตสมาคมการคาใหแกผูขออนุญาต พรอมทั้งจดทะเบียนสมาคมการคาใหดวย 

ถานายทะเบียนมีคาํส่ังไมอนญุาต ใหแจงคาํส่ังเปนหนังสือไปยังผูขออนญุาตโดยมิชักชา 
ผูขออนุญาตมสิีทธิอุทธรณคาํส่ังนั้นได โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี ภายในกําหนดสบิหาวัน
นับแตวันทีไ่ดรับแจงคําส่ัง คําวินจิฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

การอนุญาตใหตั้งสมาคมการคาและการเลิกสมาคมการคา ใหนายทะเบียนกลางสมาคม
การคาประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๑  ใหสมาคมการคาที่ไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนแลวเปนนติิบคุคล 

มาตรา ๑๒  ถาใบอนุญาตสมาคมการคาสูญหายหรือถูกทําลาย ใหสมาคมการคาย่ืนคําขอ 
รับใบแทน 
 
     
* แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓  
** แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ 



มาตรา ๑๓  สมาคมการคาตองมีขอบังคับ และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีขอความดังตอไปนี้ 
(๑)  ช่ือ 
(๒)  วัตถุที่ประสงค 
(๓)  ที่ตั้งสํานักงาน 
(๔)  วิธีรับสมาชิกและใหสมาชิกออกจากสมาคมการคา ตลอดจนสิทธแิละหนาที่ของสมาชิก 
(๕)  การดําเนินกิจการของสมาคมการคา การตั้ง การออกจากตําแหนง และการประชุม

ของกรรมการตลอดจนการประชุมใหญ 
ขอบังคับของสมาคมการคาตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนพรอมกับการยื่นคําขอ

อนุญาตจัดตั้งสมาคมการคา กอนออกใบอนุญาต ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งใหแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับนั้นก็ได 
  * มาตรา ๑๔  (ยกเลิก) 

มาตรา ๑๕  ช่ือของสมาคมการคาตองเปนอักษรไทยแตจะมีอักษรตางประเทศกํากับไวทาย
หรือใตช่ืออักษรไทยดวยก็ได และจะใชช่ือไดแตเฉพาะท่ีปรากฏในขอบังคับเทานั้น หามมิใหใชขอความ 
“แหงประเทศไทย” หรือขอความที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ประกอบเปนชื่อของสมาคมการคา 

ใหสมาคมการคาจัดใหมีปายชื่ออานไดชัดเจนติดไวที่หนาสํานักงาน 

มาตรา ๑๖  หามมิใหบุคคลใดใชช่ือที่มีอักษรไทยประกอบวา “สมาคมการคา” หรือ
อักษรตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา “สมาคมการคา” ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือ
เอกสารอยางอ่ืนเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิไดเปนสมาคมการคา เวนแตเปนการใชในการขออนุญาตจัดตั้ง
สมาคมการคา 

มาตรา ๑๗  ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาสอบถาม 
หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการคาได 

หมวด ๓ 
การดําเนินกิจการของสมาคมการคา 

   

มาตรา ๑๘  ใหสมาคมการคามีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของสมาคมการคา 
และเปนผูแทนของสมาคมการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนทําการแทนก็ได 

มาตรา ๑๙  นอกจากการออกจากตําแหนงกรรมการตามขอบังคับของสมาคมการคาแลว 
ใหกรรมการสมาคมการคาออกจากตําแหนงเมื่อเปนบุคคลลมละลาย หรือเมื่อตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ และไมมีสิทธิเปนกรรมการสมาคมการคาใดๆ อีก เวนแตจะพนกําหนด
สามปนับแตไดพนจากการเปนบุคคลลมละลายหรือนับแตวันพนโทษ 
 
 
     
* ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕  



มาตรา ๒๐  สมาชิกของสมาคมการคามีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคม
การคาได โดยยื่นคําขอเปนหนังสือตอสมาคมการคา 

มาตรา ๒๑  สมาคมการคาจะดําเนินกิจการไดแตเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้ 
(๑)  สงเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค 
(๒)  สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิก แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทํา

ความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค 
สอดสองและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการคาทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับสินคาที่
สมาชิกประกอบวิสาหกิจ เพ่ือใหเปนประโยชนแกการคา การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ 

(๓)  ทําการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค แลกเปล่ียน
และเผยแพรความรูในทางวิชาการ ตลอดจนขาวสารการคาอันเกี่ยวกับวิสาหกิจนั้นๆ 

(๔)  ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบขอความใดๆ จากสมาชิกเก่ียวกับการดําเนิน
วิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงค ทั้งนี้ดวยความยินยอมของสมาชิก 

(๕)  สงเสริมคุณภาพของสินคาที่ผลิตหรือจําหนายโดยผูประกอบวิสาหกิจที่เปนสมาชิก
ใหเขามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงวิธีการผลิตและการคาใหไดผลดียิ่งข้ึน 

(๖)  รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการคา อุตสาหกรรม การเงิน หรือธุรกิจอื่นใด
ในทางเศรษฐกิจอันอยูในวัตถุที่ประสงค 

(๗)  สงเสริมการผลิตเพื่อใหสินคามีปริมาณเพียงพอแกความตองการของตลาดทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

(๘)  ทําความตกลงหรือวางระเบียบใหสมาชิกปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ เพ่ือใหการ
ประกอบวิสาหกิจประเภทที่อยูในวัตถุที่ประสงคไดดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

(๙)  ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสมาชิกหรือระหวางสมาชิกกับบุคคลภายนอกใน
การประกอบวิสาหกิจ 

มาตรา ๒๒  หามมิใหสมาคมการคากระทําการใดๆ ดังตอไปนี้ 
  * (๑)  ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการคานั้นเอง หรือเขาดําเนินการในการประกอบ
วิสาหกิจของสมาชิก หรือเขามีสวน ถือหุน เปนหุนสวน หรือรวมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆ 
เวนแตเปนการถือตราสารหนี้ หรือเขาถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีผูบริจาคหรือ
มอบใหแกสมาคมการคา 

(๒)  ดําเนินการดวยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาสินคาหรือคาบริการใหตกต่ําเกิน
สมควรหรือทําใหสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิดปนปวนเกี่ยวกับราคาสินคาหรือคาบริการ 
 ** (๓)  ใหเงิน หรือใหกูยืมเงินแกสมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เวนแตเปนการใหเพ่ือการ
กุศลสาธารณะ หรือตามหนาที่ศีลธรรม หรือตามควรแกอัธยาศัยในสังคม หรือเพ่ือเปนสวัสดิการแก
พนักงานของสมาคมการคา 
 
     
* แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ 
** แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗ 



 
(๔)  ดําเนินการดวยประการใดๆ เพ่ือเพ่ิม ลด หรือกํากัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินคา

ที่จําหนายหรือบริการอื่นและการดําเนินการดังกลาวนั้นเปนผลเสียหายแกตลาดการคา การเงิน ภายใน
หรือภายนอกประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ 

(๕)  ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายการแขงขันอันพึงมีตามปกติวิสัย
ของการประกอบวิสาหกิจ เวนแตจะเปนการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการ 

(๖)  ดําเนินการดวยประการใดๆ อันอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ 
หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๗)  กีดกันหรือขัดขวางมิใหผูใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกไดตามขอบังคับของ
สมาคมการคาเขาเปนสมาชิกหรือบังคับดวยประการใดๆ ใหเขาเปนสมาชิกโดยผูนั้นไมสมัครใจ หรือให
สมาชิกออกจากสมาคมการคาโดยเจตนาอันไมสุจริตหรือขัดตอขอบังคับของสมาคมการคา 

(๘)  เปดเผยสถิติ เอกสาร หรือขอความอันเกี่ยวกับประโยชนสวนไดเสียโดยเฉพาะของ
สมาชิกผูใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกผูนั้น 

(๙)  ให หรือยอมใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการดําเนินกิจการในหนาที่ของกรรมการ 

มาตรา ๒๓  หามมิใหสมาคมการคาแบงปนผลกําไรหรือรายไดใหแกสมาชิก หรือดําเนินการ
ในทางการเมือง 

หมวด ๔ 
การควบคุมสมาคมการคา 

   

มาตรา ๒๔  ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการหรือสมาชิกมา
ช้ีแจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสมาคมการคา หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงาน
การประชุมของสมาคมการคาได 

มาตรา ๒๕  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสมาคมการคาไดในระหวางเวลาทํางานของสมาคมการคา 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอผูซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งเก่ียวของ

อํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร หรือใหคําช้ีแจงแกนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามที่ขอรอง 

มาตรา ๒๖  ใหสมาคมการคาจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไวที่สํานักงานของสมาคม
การคา และใหสงสําเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแกนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตและจดทะเบียนเปนสมาคมการคา ทะเบียนสมาชิกนั้นอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 
(๒)  ช่ือที่ใชในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 



(๓)  ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก 
(๔)  วันที่เขาเปนสมาชิก 
เมื่อมีการรับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ใหสมาคมการคา

แจงการรับสมาชิกใหม หรือการเปลี่ยนแปลงนั้น ตอนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันที่รับ
สมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลง 

มาตรา ๒๗  ใหสมาคมการคาจัดทํางบดุลอยางนอยคร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อัน
จัดวาเปนรอบปในทางบัญชีของสมาคมการคานั้น 

งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของสมาคมการคา กับทั้งบัญชี
รายรับรายจาย งบดุลตองทําใหแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติตอที่
ประชุมใหญของสมาคมการคาภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ส้ินปการบัญชี 

มาตรา ๒๘  ใหสมาคมการคาจัดทํารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของ
สมาคมการคาเสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานกับงบดุลไปยัง 
นายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

มาตรา ๒๙  การแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับของสมาคมการคาจะกระทําไดก็แตโดย
มติของที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ที่
ประชุมใหญลงมติ แตถานายทะเบียนเห็นวาการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับนั้นขัดตอวัตถุที่ประสงค
ของสมาคมการคาหรือขัดตอกฎหมาย หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติม
ขอบังคับนั้น 

ถานายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐  การตั้งกรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการของสมาคมการคา ตองนาํไป
จดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวนันบัแตวนัตั้งหรือเปล่ียนตัวกรรมการ 
  * ถานายทะเบียนเห็นวาผูไดรับการตั้งใหเปนกรรมการนั้นเปนผูซึ่งมีความประพฤติเส่ือมเสีย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนผูนั้นเปนกรรมการของสมาคม
การคาได 

มาตรา ๓๑  ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือคัดเอกสาร หรือขอใหคัดและรับรองสําเนา
เอกสารเกี่ยวกับสมาคมการคา ใหยื่นคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางสมาคมการคากําหนด 

มาตรา ๓๒  เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกของสมาคมการคา
กระทําการใดๆ อันอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการ กรรมการหรือ
สมาชิกนั้นระงับหรือจัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

 
     
* แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ 



มาตรา ๓๓  เมื่อสมาคมการคากระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ รัฐมนตรีมีอํานาจ
ส่ังใหกรรมการทั้งคณะหรือเปนรายบุคคลออกจากตําแหนงได ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการหรือกรรมการนั้น
ไมมีสิทธิเปนกรรมการสมาคมการคาอีก เวนแตจะพนกําหนดสามปนับแตวันที่ถูกรัฐมนตรีส่ังใหออก
จากตําแหนง 

มาตรา ๓๔  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาสมาคมการคาใดจะดําเนินการไมชอบดวยกฎหมาย
หรืออาจเปนภัยตอเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหสมาคมการคานั้นแจงวันเวลาประชุมทุกคราว
มาใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในกรณีเชนนี้ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปฟงการประชุมได 

สมาคมการคาใดไมแจงวันเวลาประชุมตามคําส่ังของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมี
อํานาจสั่งใหสมาคมการคานั้นงดการประชุมไดครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสั่ง 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังใหงดการประชุม ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
  * มาตรา ๓๕ ถาที่ประชุมใหญของสมาคมการคาลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือ
ขอบังคับของสมาคมการคา เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอ ใหศาลเพิกถอนมติ
ของที่ประชุมใหญนั้นเสีย แตในกรณีที่สมาชิกรองขอใหเพิกถอนใหกระทําภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดลงมตินั้น 
 ** มาตรา ๓๖ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิกสมาคมการคาไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อปรากฏวาการกระทําของสมาคมการคาผิดตอกฎหมาย หรือเปนภัยตอเศรษฐกจิ
ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) เมื่อสมาคมการคาปฏิบัติการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ และการกระทํานั้นเปน
การเสียหายอยางรายแรง 

(๓) เมื่อสมาคมการคาไมสามารถดําเนินกิจการตอไปหรือหยุดดําเนินกิจการตั้งแตสองปข้ึนไป 
(๔) เมื่อปรากฏวาสมาคมการคาให หรือยอมใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการดําเนินกิจการ

ในหนาที่ของกรรมการ 
กรรมการของสมาคมการคาที่รัฐมนตรีส่ังใหเลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ผูใดซึ่งมีสวน

ในการกระทําอันเปนเหตุใหสมาคมการคานั้นถูกรัฐมนตรีส่ังใหเลิก ไมมีสิทธิเปนกรรมการสมาคมการคาอีก 
เวนแตจะพนกําหนดสามปนับแตวันที่รัฐมนตรีส่ังใหเลิกสมาคมการคานั้น 

หมวด ๕ 
การเลิกสมาคมการคา 

   

มาตรา ๓๗  สมาคมการคายอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึง่ดังตอไปนี ้
(๑)  ถามีขอบังคับกาํหนดใหเลิกในกรณใีด เมื่อมีกรณนีั้น 

     
* แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ 
** แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐  



(๒)  ถาตั้งโดยมีกําหนดเวลา เมื่อส้ินกาํหนดเวลานั้น 
(๓)  เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
(๔)  เมื่อลมละลาย 
(๕)  เมื่อรัฐมนตรีส่ังใหเลิกตามมาตรา ๓๖ 
ใหสมาคมการคาที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบียนทราบภายใน

กําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่เกิดมีเหตุที่ทําใหเลิก 

มาตรา ๓๘  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ วรรคสาม เมื่อสมาคมการคาใดเลิกไป เพราะเหตุใด
เหตุหนึ่งตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๗ ใหนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตและขีดชื่อสมาคมการคานั้น
ออกจากทะเบียน ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาสมาคมการคานั้นคงดําเนินการตอไปไดเพียงเทาที่จําเปนเพื่อ
การชําระบัญชีเทานั้น 

มาตรา ๓๙  การชําระบัญชีสมาคมการคาซึ่งเลิกตามมาตรา ๓๗ ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอันวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวน จดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด 
และบริษัทจํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๐  เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดจะแบงใหแกสมาชิกของ
สมาคมการคาไมได ทรัพยสินทั้งนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุที่ประสงคเก่ียวกับการกุศล
สาธารณะตามที่ระบุไวในขอบังคับของสมาคมการคา หรือถาไมไดระบุไวก็ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ 
วาจะโอนไปใหแกนิติบุคคลใดที่มีวัตถุที่ประสงคเก่ียวกับการกุศลสาธารณะ ในกรณีนอกจากที่กลาวมาแลว 
ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของรัฐ 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   

มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๖ หรือมาตรา ๘ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒  ผูใดเปนสมาชิกของสมาคมการคาที่มิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๘ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองพันบาท 
  * มาตรา ๔๓  (ยกเลิก) 

มาตรา ๔๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหาสิบบาทจนกวาจะไดจัดการแกไขใหถูกตอง 

มาตรา ๔๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหาสิบบาทจนกวาจะเลิกใช 

มาตรา ๔๖  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๔ 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
     
* ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ 



มาตรา ๔๗  สมาคมการคาใดไมยอมใหสมาชิกตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของสมาคม
การคานั้นตามมาตรา ๒๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๔๘  สมาคมการคาใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๔๙  กรรมการของสมาคมการคาผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ หรือกระทําการอันเปน
การผิดวตัถุทีป่ระสงคของสมาคมการคาและการกระทํานั้นเปนภัยตอเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ 
หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตองระวางโทษปรบัไมเกินสามหมื่นบาท 

มาตรา ๕๐  สมาคมการคาใดฝาฝนมาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือ
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๕๑  ผูใดไมปฏิบตัิตามคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๔ 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๕๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๓ หรือยังขืนเปนกรรมการหรือสมาชิกของสมาคมการคา
ที่เลิกตามมาตรา ๓๗ หรือตามมาตรา ๕๕ วรรคสามแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ 
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๓  สมาคมการคาใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคสอง หรือไมปฏิบตัติามมาตรา ๓๙  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

*มาตรา ๕๔/๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดและ
เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
   

มาตรา ๕๕  บรรดาสมาคมที่ไดจดทะเบียนเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อันมีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับสมาคม
การคา หากประสงคจะเปนสมาคมการคาตามพระราชบัญญัตินี้ตองขออนุญาตเปนสมาคมการคาภายใน
กําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนสมาคมการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหนายทะเบียนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขีดชื่อสมาคมนั้น
ออกเสียจากทะเบียนสมาคม 

 
     
* แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒ 



 
บรรดาทรัพยสินและหนี้สินของสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับ

สมาคมการคาที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนเปนสมาคมการคาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหโอนมาเปน
ของสมาคมการคาที่ไดจัดตั้งข้ึนใหม 

ถาสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับสมาคมการคาที่ไดจดทะเบยีนเปน
สมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมขออนุญาตเปนสมาคมการคาตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนอันเลิก และใหนายทะเบียนสมาคมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยขีดชื่อสมาคมนั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคม 

ถาสมาคมไมพอใจในคําส่ังของนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่
ใหขีดชื่อออกจากทะเบียนสมาคมก็มีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้นได โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี 
ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ถนอม กิตติขจร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



คาธรรมเนียม 
   

 
 
(๑) คําขอ ฉบับละ ๒ บาท 
(๒) ใบอนญุาตสมาคมการคา ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนญุาตสมาคมการคา ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) การจดทะเบียนแกไขหรือเพ่ิมเติม 
 ขอบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง 
 หรือเปล่ียนตวักรรมการ ครั้งละ ๕ บาท
(๕) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร ครั้งละ ๕ บาท 
(๖)  การขอใหคัดและรบัรองสําเนา 
 เอกสาร ฉบับละ ๒๐ บาท 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเวลานี้ยังไมมีกฎหมาย 
วาดวยสมาคมการคาโดยเฉพาะ สมาคมการคาตางๆ ที่มีอยูไดจดทะเบียนเปนสมาคมธรรมดาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แตวัตถุที่ประสงคและวิธีดําเนินการของสมาคมการคายอมแตกตางกับสมาคม
ธรรมดาเปนอันมาก และสมาคมการคายอมมีอิทธิพลสําคัญเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจของประเทศ 
และอาจดําเนินกิจการอันทําใหเกิดความปนปวนแกตลาดการคาหรือตลาดการเงินทั้งในประเทศและนอก
ประเทศ หรือกระทําการใดๆ อันเปนการกระทบกระเทือนการครองชีพของประชาชนได จึงเปนการสมควร
ที่จะแยกสมาคมการคาออกจากสมาคมธรรมดา และวางระเบียบในการจัดตั้ง กําหนดขอบเขตแหงวัตถุ
ที่ประสงค วิธีดําเนินกิจการของสมาคมการคา และการควบคุมการดําเนินงานของสมาคมการคา ทั้งกําหนด
ขอหามมิใหสมาคมการคาดําเนินการใดๆ อันจะเปนผลกระทบกระเทือนการคา เศรษฐกิจหรือความ
มั่นคงของประเทศ ตลอดจนกําหนดวิธีการลงโทษสมาคมการคาเมื่อดําเนินการอันผิดกฎหมาย รวมทั้ง
การสั่งยุบเลิกสมาคมการคา จึงเปนการสมควรที่จะตรากฎหมายวาดวยสมาคมการคาข้ึนโดยเฉพาะ 
 


