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(รางขอบังคับตัวอยาง) 

ขอบังคับ 

ของ 

หอการคา.................................................. 

 

 

หอการคานีจ้ดัตั้งตามพระราชบัญญัตหิอการคา พ.ศ.2509  และอยูในการ

ควบคุมดูแลของสํานักงานทะเบียนหอการคาประจาํจังหวัด............................................. 

 

หมวดที่ 1 

บทความทั่วไป 

 

ขอ 1. ช่ือของหอการคา    หอการคานีม้ีช่ือวา “........................................”

  เขียนชื่อเปนอักษรภาษาอังกฤษวา “.............................................” 

   เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา “......................................................” 
   คําวา “หอการคา” ตอไปในขอบังคับนี้ ใหหมายถึง  

“หอการคา ................................................” 

  ขอ 2.  สํานักงานของหอการคา  ตั้งอยู ณ เลขที่ ........................ หมูที่ ........ 

ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ................................. 

จังหวัด ....................... รหัสไปรษณีย............... E-mail ..................................................  

โทรศัพท ......................................... โทรสาร ..........................................    

  ขอ 3. ตราของหอการคา  มีเครื่องหมายเปนรูปดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

(คําอธบิายความหมายของตราหอการคา) 

 

 

 

 

 
ประทับตราหอการคา 
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หมวดที่ 2 

วัตถุที่ประสงค 

 

ขอ 4. หอการคานี้มวีัตถุที่ประสงคดังตอไปนี้ .- 

   (1)  สงเสริมวิสาหกิจตาง ๆ เพ่ือประโยชนในทางการคา อุตสาหกรรม    

เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจในเขตจังหวัด................................... เชน รวบรวมสถิติ 

เผยแพรขาวสารการคา วิจัยเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว การออกใบ     

รับรองแหลงกําเนิดของสินคา การวางมาตรฐานแหงคุณภาพของสินคา การตรวจสอบมาตรฐาน   

สินคา จัดตั้งและดําเนินการสถานการศกึษาที่เก่ียวกับการคาและเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑสินคา     

การจัดงานแสดงสินคา การเปนอนุญาโตตลุาการขอพิพาททางการคา 

   (2)  รับปรึกษาและใหขอแนะนาํแกสมาชกิเก่ียวกับการคา อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การเงินและเศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดาํเนินธุรกิจของ

สมาชิก 

   (3)  ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนาํแกหอการคาไทยและรัฐบาล เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

   (4)  ประสานงานในทางการคาระหวางผูประกอบการคากับทางราชการ 

   (5)  เพ่ือชวยเหลือและสงเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห 

   (6)  ปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของ  

หอการคาหรือตามที่ทางราชการมอบหมาย 

 

หมวดที่ 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

  ขอ 5. ประเภทสมาชกิ  สมาชิกของหอการคาแบงออกเปนสี่ประเภท และมี 

คุณสมบตัิดังนี้ .- 

   (1)  สมาชิกสามัญ ไดแก บคุคลธรรมดาสัญชาตไิทย หรือนิติบคุคลทีม่ี

บุคคลสญัชาตไิทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนทุนของนิตบิคุคลนั้น และประกอบ

วิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ หรือเปนรัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ กลุมเกษตรกร ซึ่งมภีูมิลําเนาหรือที่ตั้งสํานักงานอยูในเขตจังหวัด................................ 

   (2)  สมาชิกวิสามัญ  ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลที่มีคุณสมบตัิ

เชนเดียวกับสมาชิกสามัญแตไมประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ  

   (3)  สมาชิกสมทบ  ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลที่มิไดมีสัญชาติ

ไทย ซึ่งประกอบวิสาหกิจในทางการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ ซึ่งมี  

ภูมิลําเนาอยูในเขตจังหวัด........................................ 
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   (4)  สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ไดแก บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปน      

ผูทรงคุณวุฒหิรือเปนผูที่มีอุปการะคุณแกหอการคา ซึง่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกหอการคา 

ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญตัิหอการคา พ.ศ.2509 และผูนั้นตอบรับคําเชิญ 

  ขอ 6. คุณสมบตัิของสมาชิก  สมาชิกของหอการคานอกจากคณุสมบัตติาม   

ขอ 5 แลว ยังตองประกอบดวยคุณสมบตัิดังตอไปนี้ คอื.- 

   (1)  ในกรณทีี่เปนบุคคลธรรมดา 

1.  เปนผูบรรลุนิตภิาวะแลว 

2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคล

เสมือนไรความสามารถ 

3.  ไมเคยเปนบุคคลที่เคยตองโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลมากอน เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่อัตรา

โทษไมสูงกวาความผดิลหุโทษหรือความผิดซึ่งกระทําโดย

ประมาท 

4.  ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม 

5.  เปนผูมีฐานะมั่นคงพอสมควร 

6.  เปนผูมคีวามประพฤติเรียบรอย 

   (2)  ในกรณทีี่เปนนติิบุคคล 

1.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

2.  มีฐานะมั่นคงพอสมควร 

  ใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคณุสมบัติของผูแทนนติิบคุคลที่ไดรับ

แตงตั้งใหมีอํานาจกระทาํการแทนนิตบิุคคลที่เปนสมาชกิตามขอ 10  ดวย 

ขอ 7.  การสมัครเขาเปนสมาชิก  ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชกิสามัญ 

สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชกิสมทบของหอการคาจะตองยื่นความจํานงตอเลขาธิการ หรือกรรมการ

ผูทําหนาที่แทนเลขาธิการตามแบบพิมพที่หอการคาไดกําหนดไว โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรอง

อยางนอยสองคน 

  ขอ 8.  การพจิารณาคาํขอสมัครเขาเปนสมาชิก  ใหเลขาธิการหรือกรรมการผูทํา

หนาที่แทนเลขาธิการนาํใบสมัครเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวตอไปครัง้แรกหลังจากที่

ไดรับใบสมคัร เมื่อคณะกรรมการมีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการมีหนังสือ

แจงใหผูนัน้ทราบภายในเจด็วัน นับแตวนัลงมต ิ

 ขอ 9.  วันเริ่มสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพเริม่ตั้งแตวนัที่ผูสมัครไดชําระ

คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชกิและคาบํารุงประจําปของหอการคาเรียบรอยแลว 
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 ขอ 10. สมาชิกที่เปนนติิบุคคล  ตองแตงตั้งผูแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มี

อํานาจเต็มกระทํากิจการแทนนิตบิุคคลนัน้ไดไมเกินสองคน เพ่ือปฏิบัติการในหนาที่และใชสิทธิ

แทนนติิบคุคลนั้นไดเพียงเทาที่สมาชิกบคุคลธรรมดาประเภทเดียวกันนั้นจะพึงมี ในการนี้ผูแทน

จะมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน หรือแตงตั้งตวัแทนชวงมิได 

  บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนที่มีอํานาจเตม็ของสมาชิกเกินหนึ่งรายมิได 

 ขอ 11.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมสิ้นสุดลง ในกรณีดังตอไปนี ้.- 

   (1)  ตาย หรือส้ินสภาพนิตบิุคคล  

   (2)  ขาดคุณสมบัตติามขอ5 

   (3)  ลาออก โดยยืน่หนังสือลาออกตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

เห็นชอบ 

   (4)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย 

   (5)  ถูกศาลส่ังใหเปนบคุคลไรความสามารถ 

   (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจาํคุก เวนแตเปนความผดิลหโุทษ 

หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผดิลหุโทษ หรือความผดิที่ไดกระทําโดยประมาท 

   (7)  คณะกรรมการลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ .- 

1.  กระทําการใด ๆ ที่ทําใหหอการคาเส่ือมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา 

2.  กระทําการละเมิดขอบังคับโดยเจตนา 

3.  ไมชําระเงนิคาบํารุงประจําปและไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่

ครบสามสิบวนัแลว 

  ขอ 12. ทะเบียนสมาชิก  ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว ณ สํานักงาน

ของหอการคา โดยอยางนอยใหมีรายการ ดังตอไปนี้ .- 

   (1)  ช่ือและสัญชาติของสมาชิก 

   (2)  ช่ือที่ใชในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ 

   (3)  ที่ตั้งสํานกังานของสมาชิก 

   (4)  วันที่เขาเปนสมาชิก 

 

หมวดที่ 4 

สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

 

  ขอ 13. สิทธิของสมาชิก 

   (1)  ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการ

อันอยูในวตัถทุี่ประสงคของหอการคาจากหอการคาเทาที่จะอํานวยได 
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   (2)  เสนอความคิดเหน็หรือใหคําแนะนําตอหอการคา หรือคณะกรรมการ

ในเรื่องใด ๆ อันอยูในวตัถทุี่ประสงคของหอการคาเพ่ือนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของหอการคา 

   (3)  ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคาได โดยทําเปน

หนังสือย่ืนตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาทีแ่ทนเลขาธิการ 

   (4)  เขารวมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอ

ญัตติในการประชุมใหญสมาชิก 

   (5)  มีสิทธิประดับเครื่องหมายของหอการคา 

(6)  สมาชิกสามัญเทานั้นมสิีทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ

ใหญและมีสิทธิไดรับเลือกตัง้เปนกรรมการ 

  ขอ 14. หนาที่ของสมาชิก  

   (1)  ตองปฏิบัตติามขอบังคับของหอการคา  มติของที่ประชุมใหญ  มติ

ของคณะกรรมการและหนาที่ซึ่งตนไดรับมอบหมายจากหอการคาดวยความซื่อสัตยโดยเครงครัด 

   (2)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชนสวนไดเสียของหอการคา 

ตลอดจนตองรักษาความลบัในขอประชุมหรือวิธีการของหอการคา ไมเปดเผยขอความซึ่งอาจจะ

นํา ความเสื่อมเสียมาสูหอการคาโดยเดด็ขาด 

   (3)  สงเสริมและสนับสนุนกิจการของหอการคาใหเจริญรุงเรืองและมี

ความกาวหนาอยูเสมอ 

   (4)  ตองรักษาไวซึ่งความสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก และปฏิบัติกิจการคา

ในทาํนองชวยเหลือกันดวยความซื่อสัตยสุจริต 

   (5)  ชําระคาบํารุงใหแกหอการคาตามกาํหนด 

   (6)  สมาชิกผูใดเปลี่ยน ช่ือ ช่ือสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ตั้งสํานักงาน 

เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปล่ียนผูแทนนิตบิคุคล จะตองแจงใหเลขาธิการทราบเปน

หนังสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวัน นับแตเปลี่ยนแปลง 

 

หมวดที่ 5 

คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชกิ และคาบาํรุงหอการคา 

 

  ขอ 15. คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบาํรุงหอการคา 

   (1) สมาชิกสามัญจะตองชําระคาลงทะเบยีน ...............บาท (...........) 

และคาบํารุงหอการคาเปนประจําป ๆ ละ ............บาท (...........) 

   (2) สมาชิกวิสามัญจะตองชําระคาลงทะเบียน .............บาท (...........) 

และคาบํารุงหอการคาเปนประจําป ๆ ละ ............บาท (...........) 

   (3) สมาชิกสมทบจะตองชําระคาลงทะเบยีน ...............บาท (..........) 

และคาบํารุงหอการคาเปนประจําป ๆ ละ ............บาท (..........) 

   (4) สมาชิกกิตติมศักดิไ์มตองชําระคาลงทะเบียนและคาบํารุงอยางใดทั้งส้ิน  
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ขอ 16. คาบาํรุงพิเศษ  หอการคาอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจาํนวนเทาใดจาก

สมาชิกไดเปนครั้งคราว โดยที่ประชุมใหญลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

สมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด 

 

หมวดที่ 6 

คณะกรรมการของหอการคา 

 

ขอ 17. ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุที่

ประสงคของหอการคาและเปนผูแทนของหอการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบดวย

สมาชิกสามัญซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่ประชมุใหญมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน และไมเกินยี่สิบหาคน 

  เวนแตที่ประชุมใหญครั้งนั้น ๆ จะมีมติเปนอยางอ่ืน การเลือกตั้งกรรมการให

กระทําดวยวิธีลงคะแนนลับโดยใหสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกสมทบเสนอชื่อของ

สมาชิกสามัญซึ่งตนประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมใหญโดยมีสมาชิก

สามัญอื่นรับรองไมนอยกวาสองคน แลวใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกตั้ง ใหผูไดรับคะแนนสูง

ตามลําดับไดเปนกรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรกและตามมติที่ประชุมใหญครั้งนั้น ๆ 

ถามีผูไดคะแนนเทากันในลําดับสุดทายทีจ่ะไดเปนกรรมการคราวนั้น ใหที่ประชุมใหญลงมติใหม

เฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน หากปรากฏวาไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก 

  ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกันเองเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการหนึ่งคน 

รองประธานสองคน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ ตําแหนงละหนึ่งคน 

และตาํแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่จะไดกําหนดหนาที่

ตามที่เห็นสมควร 

คณะกรรมการของหอการคา อยูในตาํแหนงกรรมการไดคราวละสองป 

  ภายใตบังคับของมาตรา 26 และ 40 แหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 

กรรมการที่พนจากตาํแหนงกรรมการไปแลว อาจไดรับการเลือกตัง้หรือแตงตั้งเปนกรรมการอกีก็ได 

  สมาชิกผูหนึ่งผูใดจะไดรับเลือกตั้งใหดาํรงตําแหนงกรรมการเกินกวาสองคราว

ติดตอกันมไิด 

  ขอ 18. การพนจากตําแหนงกรรมการ กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณี 

ดังตอไปนี ้.- 

   (1)  ครบกําหนดออกตามวาระ 

   (2)  ลาออกโดยคณะกรรมการไดลงมติอนุมัติแลว เวนแตการลาออก

เฉพาะตาํแหนงตามขอ 17 วรรคสาม 

   (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

   (4)  ที่ประชุมใหญมีมตใิหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ 

(5)  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยส่ังใหออกตามมาตรา 40 

แหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 
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   (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามพระราชบญัญัติหอการคา 

พ.ศ.2509 

  ในกรณีที่ผูแทนสมาชิกซึง่เปนนติิบคุคลตามขอ 10 ทีไ่ดรับการเลือกตัง้หรือแตงตัง้

ตายหรือพนจากตาํแหนงผูแทนของสมาชิกนั้น ผูแทนคนใหมของสมาชิกรายนั้น ๆ จะเขาเปน

กรรมการแทนก็ได 

  ขอ 19. กรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ 

คณะกรรมการอาจตั้งสมาชกิสามัญคนใดคนหนึ่งใหเปนกรรมการแทนได แตกรรมการที่ไดรับ

แตงตั้งแทนนีใ้หนําความในขอ 214 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกาํหนดออกตามวาระ ให

คณะกรรมการซึ่งพนจากตาํแหนงนั้นดําเนินการจดัประชุมใหญสมาชกิ เพ่ือเลือกตัง้คณะกรรมการ

ชุดใหม ในกรณีนี้ใหนาํความในขอ 24 มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งตามวรรคกอน อยูในตาํแหนงไดตามวาระของ

คณะกรรมการที่พนจากตาํแหนงไป 

  ขอ 20. องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการ

จะตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนบัวาเปน  

องคประชุม 

  ในกรณีที่มีจํานวนกรรมการในคณะกรรมการนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเรื่องที่จะตั้งสมาชิกสามัญ   

คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนกรรมการเพิ่มขึ้นใหครบจํานวน หรือนดัเรียกประชุมใหญ หรือ

กระทํากิจการอันสมควรทุกอยางเพื่อปกปกรักษาประโยชนของหอการคา เทานั้น 

  ขอ 21. มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมาก กรรมการ

คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมี

คะแนนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายและหรือ     

ขอบังคับนี ้ใหถือวามตินัน้ใชบังคับมไิด 

  ขอ 22. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม     

ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏบิัติหนาทีไ่ดใหรองประธานผูอาวุโสตามลาํดบัปฏิบตัิ 

หนาที่แทน ถาทั้งประธานกรรมการและรองประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหทีป่ระชุม

เลือกกรรมการคนใดคนหนึง่เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวนั้น 

  ขอ 23. การประชุมคณะกรรมการ ใหมีการประชมุคณะกรรมการอยางนอยสาม

เดือนตอครั้ง อนึ่งในกรณีจาํเปน ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทนหรอืกรรมการ

รวมกันไมนอยกวาหาคน จะเรียกประชุมพิเศษข้ึนกไ็ด 
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  ขอ 24. การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ  

ชุดใหม ใหคณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงย่ืนจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียน

หอการคาประจําจังหวัด..........................ภายในสามสบิวัน นับแตวนัเลือกตั้งและสงมอบหนาที่

ใหคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสบิวันนับแตวนัที่นายทะเบียนหอการคาฯ รับจดทะเบียน  

  ขอ 25. อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้ .- 

   (1)  จัดดําเนนิกิจการและทรัพยสินของหอการคาใหเปนไปตาม       

ขอบังคับและมติของที่ประชุม 

   (2)  เลือกตั้งกรรมการใหดาํรงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการ 

   (3)  วางระเบยีบการในการปฏิบัติงานของหอการคาใหเปนไปตามวัตถุ

ที่ประสงค 

   (4)  วาจาง แตงตั้ง และถอดถอน ทีป่รึกษาของคณะกรรมการ 

อนุกรรมการ เจาหนาที่และพนักงานทั้งปวง ในการทาํกิจการเฉพาะอยางหรือพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

อันอยูในขอบเขตหนาที่ของหอการคา เพ่ือใหการดาํเนนิงานของหอการคาเปนไปโดยเรียบรอย   

ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและอนุกรรมการดังกลาว จะแตงตั้งจากกรรมการ หรือสมาชิกของ  

หอการคาหรือบุคคลภายนอกก็ได 

  ขอ 26. อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ มดีังนี้ .- 

   (1)  ประธานกรรมการ มีหนาที่อํานวนการเพื่อใหการดาํเนินการของ

หอการคาเปนไปตามขอบังคับและระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการคา เปนผูแทนของ  

หอการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ  

ตลอดจนในทีป่ระชุมใหญ 

   (2)  รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจการ

ทั้งปวง อันอยูในอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และเปนผูทาํหนาที่แทนประธานกรรมการ

เมื่อประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

   (3)  เลขาธิการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ 

ของหอการคา เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญตลอดจนปฏิบัติหนาที่

อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 

   (4)  เหรัญญิก มีหนาที่รักษาและจายเงนิของหอการคา ทาํบญัชีการเงิน 

เก็บรักษาและจายพัสดุของหอการคา ตลอดจนปฏบิัตหินาทีอ่ื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 

   (5)  นายทะเบียน มีหนาที่เก่ียวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกและ

ทะเบียนตาง ๆ อันมิใชทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของหอการคา ตลอดจนปฏบิัติหนาที่อ่ืน ๆ    

ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 

   (6)  ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของหอการคา รักษาความเรียบรอย

ของสถานที่ รักษาสมดุเยี่ยม จัดสถานทีป่ระชุม ดูแลตอนรับ ตลอดจนปฏิบตัิหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่

คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
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   (7)  ประชาสมัพันธ มีหนาที่เก่ียวกับการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณา  

กิจการและผลงานดานตาง ๆ ของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ  

จะไดมอบหมาย 

  ขอ 27. ภายใตบังคับแหงความในหมวดนี้ ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ

มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 

หมวดที่ 7 

การประชุมใหญ 

  ขอ 28. การประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดใหมกีารประชุมใหญสมาชิก   

อยางนอยทุกระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเชนนี้เรียกวา การประชุมใหญสามญั 

  การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากการประชุมใหญตามวรรคกอน เรียกวา      

การประชุมใหญวิสามัญ 

  ขอ 29. กําหนดการประชุมใหญ 

  (1)  ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวัน

นับแตวันที่ส้ินปการบัญชีของหอการคาเปนประจําทุก ๆ ป 

   (2)  ถามีเหตใุดเหตุหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิก

มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจาํนงโดยทาํการรองขอเปน 

ลายลักษณอักษรยื่นตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ ใหคณะกรรมการ    

นัดประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสบิหาวัน นับแตวนัที่ลงมติหรือวันที่ไดรับหนงัสือ 

  ขอ 30. การสงหนังสือบอกกลาวนดัประชุม คณะกรรมการจะตองสงหนังสือ 

บอกกลาวถึงวนั เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนไดทราบโดย

สงจดหมายทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ทีอ่ยูของสมาชิกที่ปรากฏอยูในทะเบียน หรือสงใหถึง    

ตัวสมาชิกกอนกําหนดวันประชุมใหญไมนอยกวาเจ็ดวนั 

  การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรก ใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ

ครั้งที่แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจาํปจะตองสําเนารายงาน

ประจาํปและสําเนางบดลุรวมทั้งสําเนาบญัชรีายรบั-รายจาย ซึ่งผูสอบบญัชีไดตรวจสอบแลวเพิ่มเติม

ไปดวย 

  ขอ 31. องคประชุมในการประชุมใหญ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญ

มาประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสามัญทัง้หมดจึงจะถือเปนองคประชมุ 

  ขอ 32. กรณีที่การประชุมในครั้งแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากลวงพน

กําหนดเวลานดัไปแลวหนึ่งช่ัวโมงยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชม ถาการประชุมใหญคราวนัน้ 
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ไดเรียกนดัเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลิกการประชุมใหญนั้น ถามิใชเพราะสมาชิกรองขอ ใหเล่ือน

การประชุมและใหทําการบอกกลาวนัดประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญนี้อีกครั้งหนึ่ง  

ภายในกําหนดเวลาสิบหาวนั นบัแตวันประชุมใหญคราวแรก ในการประชุมใหญคราวหลังนี้     

จะมีสมาชิกมามากนอยเพียงใดกใ็หถือวาเปนองคประชมุ 

  ขอ 33. ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมใหญ 

ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานผูมีอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน 

ถาทั้งประธานกรรมการและรองประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ด ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

กรรมการคนหนึ่งคนใดขึ้นเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่

ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิกคนหนึ่งคนใดขึ้นเปนประธานในที่ประชุม เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

  ขอ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิ  

ออกเสียงลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหนึ่ง ๆ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง 

  ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนน ใหตัดสนิดวยวธิีชูมือ   

หรือวิธีการอื่นใดอันเปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลา    

ที่แสดงผลแหงการชูมือนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรหรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอย

ติดใจรองขอใหลงคะแนนลบั 

  ขอ 35. มติของที่ประชุมใหญ นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับนี้ ให

ถือเอาคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมใหญ ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี 

การลงคะแนนลับก็ดี หรือดวยวิธีการอื่นใดก็ด ีใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่ง

เปนเสียงชี้ขาด 

  ขอ 36. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ มีดังนี้ .- 

   (1)  รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 

  (2)  พิจารณารายงานประจาํป แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการคา

ที่ผานมาในรอบป (ถามี) 

   (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล (ถามี) 

  (4)  เลือกตั้งคณะกรรมการ (ในปที่ครบวาระ) 

   (5)  เลือกตั้งที่ปรึกษาของหอการคาประจําป ผูสอบบญัชีของหอการคา

ประจําป และกําหนดคาตอบแทน (ถามี) 

   (6)  กิจการที่ตองกระทําโดยอาศัยมติจากท่ีประชุมใหญ 

  ขอ 37. กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจาํเดือน  ไดแก กิจการ  

อันเกี่ยวกับการปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของหอการคา  นอกจากกิจการที่จาํเปนจะตองกระทําโดย     

การประชุมใหญสามัญประจาํปหรือการประชุมใหญวิสามัญ 
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  ขอ 38. การจัดทํารายงาน บันทึกการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

การประชุมใหญ การประชุมสมาชิกอ่ืน ๆ และการประชมุอนุกรรมการ ใหจดบันทึกไวทุกครั้ง 

และตองเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มีการประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผาน

การรับรองแลวสมาชิกจะดไูดในวนัและเวลาทําการ 

 

หมวดที่ 8 

การเงิน เงินทนุพิเศษ และการบัญชีของหอการคา 

 

  ขอ 39. วันสิ้นปทางบญัช ีใหถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปนวันสิ้นปทาง

บัญชีของหอการคา 

  ขอ 40. การจัดทํางบดลุ ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลที่เปนอยู ณ วันสิ้นปทาง

บัญชีนั้นแลวสงใหผูสอบบัญชีไมเกินเดือนกุมภาพันธของทุกป และผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบ

ใหแลวเสร็จกอนวันประชุมใหญประจาํปไมนอยกวาสามสิบวัน 

  งบดุลซึ่งผูสอบบัญชไีดรับรองแลว คณะกรรมการตองดาํเนินการเสนอตอที่

ประชุมใหญสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัตภิายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนบัแตวันสิ้นปทางบัญช ี

  เมื่อเสนองบดลุใหคณะกรรมการเสนอรายงานประจําปแสดงผลการดาํเนินงาน

ของหอการคาตอที่ประชุมใหญดวย 

  ใหหอการคาสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของหอการคากับ

งบดุล ไปยังนายทะเบียนหอการคาประจาํจังหวัด............................... ภายในสามสิบวันนบัแต

วันที่มีการประชุมใหญ 

อนึ่ง ใหเก็บรกัษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของหอการคากับงบดุล

ไวที่สํานักงานของหอการคา เพ่ือใหสมาชกิขอตรวจดูได 

  ขอ 41. อํานาจของผูสอบบัญช ีผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบสรรพสมุด 

บัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของหอการคา และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจน 

เจาหนาที่ของหอการคาทุกคนที่มีสวนเกีย่วของกับบัญชีและเอกสารดังกลาว ในการนี้กรรมการ

และเจาหนาทีจ่ะตองชวยเหลือและใหความสะดวกทุกประการเพื่อการตรวจสอบเชนวานัน้ 

  ขอ 42. การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน จะตองเก็บรักษาไว ณ     

สํานักงานของหอการคาและใหอยูในความดูแลรับผดิชอบของเหรัญญิก 

  ขอ 43. การเงินหอการคา เงินสดของหอการคาจะตองนาํฝากไว ณ ธนาคาร-

พาณิชยแหงใดแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในเขตทองที่จังหวัดซึ่งหอการคานีต้ั้งอยู ในนามของหอการคา 

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ 

  ใหมีเงินทดรองจายเกี่ยวกับกิจการของหอการคาไมเกินวงเงิน.........................

บาท (.........................................) ในการนี้เหรัญญกิเปนผูรับผดิชอบและเก็บรกัษาตัวเงิน 
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  การฝากและการถอนเงินจากธนาคาร ใหอยูในอํานาจของประธานกรรมการหรือ

รองประธาน หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจสั่งจายเงินเกี่ยวกับกิจการของหอการคาไดครั้ง

ละไมเกิน.............................. บาท (................................................) 

  ขอ 44. การจายเงินของหอการคา ใหประธานกรรมการ รองประธาน หรือ

เลขาธิการคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจสั่งจายเงนิเกี่ยวกับกิจการของหอการคาไดครั้งละไมเกิน 

........................ บาท (....................................................) 

  ในการจายเงินครั้งละเกินกวา....................บาท (......................................) 

ใหกระทําโดยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้งไป 

  ขอ 45. เงินทุนพิเศษ หอการคาจังหวัด...................................อาจหาเงินทนุ

พิเศษเพื่อมาดําเนนิกิจการและสงเสริมความกาวหนาของหอการคาได โดยการเชื้อเชิญบุคคล 

ภายนอกและสมาชิกรวมกันบริจาคหรือกระทําการอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ    

ไมขัดตอกฎหมาย 

 

หมวดที่ 9 

การแกไขขอบงัคับ การเลิกหอการคา และการชําระบญัชี 

  ขอ 46. การแกไขเปลีย่นแปลงตดัทอนหรือเพ่ิมเติมขอบังคับ จะกระทําไดแต

โดยมติของทีป่ระชุมใหญ ซึง่มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่มา

ประชุมทั้งหมด 

  ขอ 47. การเลิกหอการคา หอการคานี้อาจเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตใุดดังตอไปนี้.- 

   (1)  เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด 

  (2)  เมื่อลมละลาย 

   (3)  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยส่ังใหเลิกตามมาตรา 43 แหง

พระราชบัญญตัิหอการคา พ.ศ.2509 

  ขอ 48. การชําระบัญช ี เมื่อหอการคานีต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึง่เหตุใดดังกลาว

ในขอ 47 การชําระบัญชีของหอการคาใหนาํบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 

มาใชบังคบั 

  ในกรณีที่หอการคาตองเลิกไปตามขอ 47(1) ใหที่ประชุมใหญคราวนัน้ลงมติ

เลือกตั้งกําหนดตัวผูชําระบญัชีเสียดวย และหากตองเลิกไปตามขอ 47(3) ใหกรรมการทุกคนใน

คณะกรรมการชุดสุดทายที่ไดจดทะเบียนเปนกรรมการตอนายทะเบียนหอการคาประจํา

จงัหวัด............................. เปนผูชําระบญัชี 
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  หากมีทรัพยสินของหอการคาเหลือจากการชําระบัญชใีหยกใหแกนิตบิุคคลใน

ประเทศไทยทีม่ีวัตถุประสงคเก่ียวกับการกุศลสาธารณะแหงหนึ่งแหงใด หรือหลายแหงตามมติ

ของที่ประชุมใหญ 

 

หมวดที่ 10 

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ 49. เมื่อนายทะเบยีนหอการคาประจําจังหวัด..................................     

ไดอนุญาตใหจัดตั้งเปนหอการคาแลว  ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคนทาํหนาทีค่ณะกรรมการ      

(ช่ัวคราว) จนกวาจะไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามขอบังคับนี ้ซึ่งจะตองจดัใหมข้ึีนภายใน

กําหนดเวลาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนัที่ไดรับอนญุาตใหจัดตั้งเปนหอการคาแลว 

  ภายใตบังคับแหงความในวรรคแรก กรณีที่มกีารประชุมใหญเลือกตั้งคณะกรรมการ

ชุดแรกในชวงเวลานอยกวาสามเดือน นบัแตวันสิน้ปทางบัญชีของหอการคา ใหถือเอาวันสิ้นปทาง

บัญชีของหอการคาเปนวันตัง้ตนคาํนวณวาระกรรมการตามขอ 17 วรรคสี่ 

  ขอ 50. เพ่ือประโยชนแหงความในขอบังคับขอ 7 ใหผูเร่ิมกอการจัดตั้งทุกคน 

ทําหนาที่เปนสมาชิกสามัญ 

  ขอ 51. ใหใชขอบังคับนี้ ตั้งแตวันทีน่ายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัด 

............................... ไดอนุญาตใหจัดตัง้เปนหอการคาเปนตนไป. 

 

 




