
ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

 หอการค้านีจ้ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิหอการค้า  พ.ศ. 2509 และอยูใ่นการควบคมุดแูลของส านกังาน  
ทะเบียนหอการค้า ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

หมวดที่ 1 
บทความทั่วไป 

ข้อ 1. ช่ือของหอการค้า หอการค้านีม้ช่ืีอวา่ “หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา” เขยีนเป็นอกัษรภาษาองักฤษวา่ 
“THE CHACHOENGSAO CHAMBER OF COMMERCE” เรียกช่ือเป็นภาษาองัฤษวา่ “เดอะ 
ฉะเชิงเทรา แชมเบอร์ ออฟ คอมเมอร์ส” ค าวา่ “หอการค้า” ตอ่ไปในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายความถงึ 
“หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา” 

ข้อ 2. ส านกังานหอการค้า ตัง้อยู่เลขที่ 450 452 454 ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ต าบลหน้าเมือง       
อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ข้อ 3. ตราของหอการค้า มเีคร่ืองหมายเป็นรูปดงันี ้

 
หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 
ข้อ 4. หอการค้านีม้ีวตัถปุระสงค์ดงัต่อไปนี ้
 (1) สง่เสริมวิสาหกิจตา่งๆ เพื่อประโยชน์ในทาง การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ

อตุสาหกรรม เกษตรกรรม  หรือเศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เช่น รวบรวมสถิต ิ เผยแพร่ขา่วสาร  
การค้าวจิยัเก่ียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ สง่เสริมการทอ่งเทีย่ว การออก   ใบรับรองแหลง่ก าเนดิสนิค้า 
การวางมาตรฐานแหง่คณุภาพของสนิค้า การตรวจสอบมาตรฐานสนิค้า จดัตัง้และด าเนินการสถาน
การศกึษาทีเ่ก่ียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์สนิค้า การจดังานแสดงสนิค้า การเป็น
อนญุาโตตลุาการ ข้อพิพาททางการค้า 

 (2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเก่ียวกบั  การค้า การบริการ การประกอบอาขีพอิสระ 
อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และชว่ยอ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการด าเนิน
ธุรกิจของสมาชิก 

 (3) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่หอการค้าไทย และรัฐบาลเพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (4) ประสานงานในทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบการกบัทางราชการ 
 (5) เพื่อชว่ยเหลอืและสง่เสริมการกศุล และสาธารณสงเคราะห์ 
 (6) ปฏิบตัิกิจการอื่นๆ ตามแตจ่ะมีกฎหมายระบ ุ  ให้เป็นหน้าที่ของหอการค้าหรือตามที่ทางราชการ  

มอบหมาย 



 

หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการค้าแบง่ออกเป็น 4 ประเภท และมีคณุสมบตัดิงันีค้ือ 
 (1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย หรือนิติบคุคลท่ีมีบคุคลสญัชาติไทยเป็นหุ้นสว่น

หรือ ผู้ ถือหุ้นเกินกึ่ง จ านวนทนุของนิติบคุคลนัน้ และประกอบวิสาหกิจในทางการค้า การบริการ การ
ประกอบอาชีพอสิระ อตุสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงิน  หรือเศรษฐกิจ  เป็นรัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์  
กลุม่เกษตร  ซึง่มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (2) สมาชิกวิสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคล ท่ีมีคณุสมบตัิเช่นเดยีวกบัสมาชิกสามญั แตไ่ม่
ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั 

 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีมิได้มีสญัชาติไทย  ซึง่ประกอบวิสาหกิจในทาง
การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจซึง่มี
ภมูิล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

 (4) สมาชิกกิตตมิศกัดิ์ ได้แก่ บคุคลซึง่  คณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือเป็นผู้ที่มีอปุการ
คณุแก่หอการค้า  ซึง่มีคณุสมบตัิเช่นเดียวกบัสมาชิกหอการค้า  ตามมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัิ
หอการค้า พ.ศ. 2509 และผู้นัน้ตอบรับค าเชิญ 

ข้อ 6. คณุสมบตัิของสมาชิก สมาชิกหอการค้า  นอกจากคณุสมบตัติามข้อ 5 แล้วยงัต้องประกอบด้วย
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ในกรณีที่เป็นบคุคลธรรมดา 
  1. เป็นผู้บรรลนุิติภาวะแล้ว 
  2.  ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  บคุคลไร้ ความสามารถ  หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  3. ไมเ่คยเป็นบคุคลที่เคยต้องโทษจ าคกุพิพากษาถงึที่สดุของศาลมาก่อน เว้นแตค่วามผิดลหุ

โทษหรือความผิดที่ อตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดซึง่กระท าโดยประมาท 
  4. ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจของสงัคม 
  5. เป็นผู้มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
  6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
 (2) ในกรณีที่เป็นนิติบคุคล 
  1. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
  2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
 ให้น าความในข้อ 6 (1) มาใช้บงัคบัแกค่ณุสมบตัิของผู้แทนนิติบคุคลที่ได้รับแตง่ตัง้ให้มีอ านาจกระท า

การแทนนิติบคุคลท่ี เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย 
ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิก

สมทบของหอการค้า จะต้องยื่นความจ านง ตอ่เลขาธิการหรือกรรมการผู้แทนเลขาธิการ ตามแบบ
พิมพ์ที่หอการค้าได้ก าหนดไว้ โดยมี  สมาชิก สามญัเป็นผู้ รับรองอยา่งน้อยสองคน 

ข้อ 8. การพิจารณาค าขอสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ น าใบ
สมคัรเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการในคราวตอ่ไปครัง้แรกหลงัจากที่ได้รับใบสมคัรเมื่อ   
คณะกรรมการมีมติให้รับ หรือไมรั่บผู้ใดเข้าเป็น สมาชิก ให้เลขาธิการมีหนงัสอืแจ้งให้ผู้นัน้ทราบ 
ภายในเจ็ดวนั นบัแตว่นัลงมติ 



ข้อ 9.  วนัเร่ิมสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเร่ิมต้นตัง้แตว่นัท่ี ผู้สมคัรได้ช าระคา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและ  
คา่บ ารุงประจ าปีของ หอการค้าเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 10. สมาชิกทีเ่ป็นนิติบคุคลต้องแตง่ตัง้ผู้แทนซึง่เป็น บคุคลธรรมดาทีม่ีอ านาจเต็ม กระท ากิจการแทนนิติ
บคุคลนัน้ได้ไมเ่กินสองคน เพื่อปฏิบตัิการในหน้าที่ และใช้สทิธิแทนนิติบคุคลนัน้ได้เพียงเทา่ที่สมาชิก
บคุคลธรรมดาประเภทเดยีวกนันัน้จะพงึมี ในการนี ้ ผู้แทนจะมอบหมายให้บคุคลอื่นท าการแทนหรือ       
แตง่ตัง้แทนชว่งมิได้ บคุคลเดียวกนัจะเป็นผู้แทนที่ มีอ านาจของสมาชิก เกินหนึง่รายได้ 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มสิน้สดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ตาย หรือสิน้สมาชิกภาพนติบิคุคล 
 (2) ขาดคณุสมบตัิตามข้อ 5 
 (3) ลาออก โดยยื่นหนงัสอืลาออกตอ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
 (4) ต้องค าพิพากษาถงึที่สดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (5) ถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) ต้องค าพิพากษาถึงที่สดุให้ลงโทษจ าคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดที่อตัราโทษไม ่      

สงูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดที่ ีีี่ได้กระท าโดยประมาท 
 (7) คณะกรรมการลงมตใิห้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่อง

จ านวนกรรมการทัง้หมด ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้
  1. กระท าการใดๆ ท่ีท าให้หอการค้าเสือ่มเสยีช่ือเสยีงโดยเจตนา 
  2.  กระท าการละเมิดข้อบงัคบัโดยเจตนา 
  3. ไมช่ าระคา่บ ารุงประจ าปีและได้รับ ใบเตือนจากเจ้าหน้าทีค่รบสามสบิวนัแล้ว 
ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส านกังานหอการค้า โดยอยา่งน้อยให้

มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ช่ือและสญัชาติของสมาชิก 
 (2) ช่ือที่ใช้ในการประกอบวิสาหกิจและประเภท ของวิสาหกิจ 
 (3) ท่ีตัง้ส านกังาน 
 (4) วนัท่ีเข้าเป็นสมาชิก 
 

หมวดที่ 4 
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 13. สทิธิของสมาชิก 
 (1) ได้รับความชว่ยเหลอืและการสงเคราะห์ในเร่ืองที่เก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงค์ของ

หอการค้าเทา่ทีจ่ะอ านวยได้ 
 (2) เสนอความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าตอ่หอการค้า หรือคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่น

วตัถปุระสงค์ของหอการค้า เพื่อน ามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า 
 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สนิของหอการค้าได้ โดยท าเป็นหนงัสอืยื่นตอ่เลขาธิการ หรือ

กรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ 
 (4) เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัติในการประชมุใหญ่  

สมาชิก 
 (5) มีสทิธิประดบัเคร่ืองหมายของหอการค้า  



 (6) สมาชิกสามญัเทา่นัน้มีสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุใหญ่และมีสทิธิได้รับเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ 

ข้อ 14. หน้าที่ ีีของสมาชิก 
 (1) ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของหอการค้า มติของที่ประชมุใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที่      

ซึง่ตนได้รับมอบหมายจากหอการค้าด้วยความซื่อสตัย์โดยเคร่งครัด 
 (2) ด ารงรักษาเกียรติและผลประโยชน์สว่นได้          สว่นเสยีของหอการค้า ตลอดจนต้องรักษา

ความลบัในข้อประชมุหรือวิธีการ ของหอการค้า ไมเ่ปิดเผยข้อความซึง่อาจจะน าความเสือ่มเสยี มาสู่
หอการค้าโดยเด็ดขาด 

 (3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของหอการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 
 (4) ต้องรักษาไว้ซึง่ความสามคัคธีรรมระหวา่งสมาชิก และปฏิบตักิิจการค้าในท านองชว่ยเหลอืกนัด้วย

ความซื่อสตัย์สจุริต 
 (5) ช าระคา่บ ารุงให้แก่หอการค้าตามก าหนด 
 (6) สมาชิกผู้ใดเปลีย่นช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาติ ย้ายที่อยู ่ย้ายที่ตัง้ส านกังานเปลีย่นแปลงประเภท วิสาหกิจ

หรือเปลีย่น ผู้แทนนิติบคุคลจะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนงัสอืภายในก าหนดเวลาเจ็ดวนันบัแต่
เปลีย่นแปลง 

 

หมวดที่ 5 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงหอการค้า 

ข้อ 15. คา่ทะเบยีนเข้าเป็นสมาชิกและคา่บ ารุงหอการค้า 
 (1) สมาชิกสามญัจะต้องช าระคา่ลงทะเบยีน        1,000 บาท (หนึง่พนับาท) และคา่บ ารุงหอการค้า

เป็นประจ าปีๆ ละ 1,000 บาท (หนึง่พนับาท) 
 (2) สมาชิกวิสามญัไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียน  ต้องช าระคา่บ ารุงหอการค้าเป็นประจ าปีๆ ละ          

200 บาท (สองร้อยบาท) 
 (3)  สมาชิกสมทบจะต้องช าระคา่ลงทะเบยีน         2,000 บาท (สองพนับาท) และคา่บ ารุงหอการค้า

เป็นประจ าปีๆ ละ  2,000 บาท (สองพนับาท) 
 (4) สมาชิกกิตติมศกัดิ์ไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียนหรือ     คา่บ ารุงอยา่งใดทัง้สิน้ 
ข้อ 16. คา่บ ารุงพิเศษ หอการค้าอาจเรียกเก็บคา่บ ารุงพเิศษจ านวนเทา่ใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้คราว โดยที่

ประชมุใหญ่ลงมติ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนสมาชิกสามญัที่มาประชมุทัง้หมด 
 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการของหอการค้า 

ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการขึน้คณะหนึง่เป็นผู้บริหารงาน   ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของหอการค้า และเป็น   
ผู้แทนของหอการค้าใน กิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก ประกอบด้วยสมาชิกสามญั ซึง่ได้รับ     
เลอืกตัง้จากที่ประชมุใหญ่ มีจ านวนไมน้่อยกวา่เจ็ดคน 

  เว้นแตท่ี่ประชมุใหญ่ครัง้นัน้ๆ จะมีมตเิป็นอยา่งอื่น การเลอืกตัง้คณะกรรมการกระท าด้วยวิธี  
ลงคะแนนลบัโดยให้ สมาชิกสามญัหรือสมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบเสนอช่ือของสมาชิกสามญั
ซึง่ตนประสงค์จะให้เข้าสมคัรรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ที่ประชมุใหญ่ โดยมีสมาชิกสามญัอื่นรับรอง
ไมน้่อยกวา่สองคน แล้วให้ที่ประชมุลงมติ  เลอืกตัง้ให้ผู้ได้รับคะแนนสงูตามล าดบัได้เป็นกรรมการตาม



จ านวนทีก่ าหนดไว้ในวรรคแรกและตามมติที่ประชมุใหญ่ครัง้นัน้ๆ ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเทา่กนัในล าดบั
สดุท้ายที่จะได้เป็นกรรมการคราวนัน้ ให้ที่ประชมุใหญ่ลงมติใหมเ่ฉพาะผู้ที่ได้คะแนนเทา่กนั หาก
ปรากฏวา่ได้คะแนนเทา่กนัอีกให้ใช้วิธีจบัฉลาก 

  ให้คณะกรรมการเลอืกตัง้กนัเอง เพื่อด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการหนึง่คน รองประธาน
อยา่งน้อยหกคน เลขาธิการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสมัพนัธ์ ต าแหนง่ละหนึง่คนและ
ต าแหนง่อื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีจะได้ก าหนดหน้าที่ตามที่
เห็นสมควร 

       คณะกรรมการหอการค้า อยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้คราวละสองปี 
  ภายใต้บงัคบัของมาตรา 26 และ 40 แหง่พระราชบญัญตัิหอการค้า พ.ศ. 2509 กรรมการท่ี

พ้นจากต าแหนง่กรรมการไปแล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้หรือแตง่ตัง้เป็นกรรมการอีกก็ได้  
 สมาชิกผู้หนึง่ผู้ใดจะได้รับเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการเกินสองคราวตดิตอ่กนั
มิได้ เว้นแตท่ี่ประชมุใหญ่ครัง้นัน้ๆ จะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

ข้อ 18. การพ้นจากต าแหนง่กรรมการ กรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว เว้นแตก่ารลาออกเฉพาะต าแหนง่ ตามข้อ 17          

วรรคสาม 
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (4) ท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
 (5) เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้ออกตามมาตรา 40 แหง่พระราชบญัญตัิหอการค้า พ.ศ. 2509 
 (6) ต้องค าพิพากษาถงึที่สดุให้ลงโทษตามพระราชบญัญตัิหอการค้า พ.ศ. 2509 
 (7) ขาดการประชมุสามครัง้ติดตอ่กนั โดยไมม่ีเหตผุลสมควรในกรณีที่ผู้แทนสมาชิกซึง่เป็นนิตบิคุคล

ตามข้อ 10 ที่ได้รับการเลอืกตัง้หรือแตง่ตัง้ตาย หรือพ้นจากต าแหนง่ผู้แทนของสมาชิกนัน้ ผู้ แทนคน
ใหมข่องสมาชิกรายนัน้ๆ จะเป็นกรรมการแทนก็ได้ 

ข้อ 19. กรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหนง่กรรมการ        ก่อนครบก าหนดตามวาระ 
  กรณีคณะกรรมการพ้นจากต าแหนง่ทัง้คณะก่อนครบก าหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ 

ซึง่พ้นจากต าแหนง่นัน้ ด าเนินการจดัการประชมุใหญ่สมาชิก เพื่อเลอืกตัง้คณะกรรมการชดุใหม ่ ใน
กรณีนีใ้ห้น าความข้อ 24 มาบงัคบัโดยอนโุลม 

ข้อ 20. องค์ประชมุในการประชมุของคณะกรรมการ การประชมุของคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมา
ประชมุไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึนบัวา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 21. มติของที่ประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนน เสยีงเทา่กนัให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุมีคะแนนเสยีงอกีเสยีงหนึง่เป็นสยีง      
ชีข้าด ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการลงมติอนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือข้อบงัคบันีใ้ห้ถือวา่
มตินัน้ใช้บงัคบั มิได้ 

ข้อ 22. ประธานในที่ประชมุให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู ่ หรือไม่
อาจปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้ที่ประชมุเลอืกกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานทีเ่ฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 23. การประชมุคณะกรรมการให้มีการประชมุ คณะกรรมการ     อยา่งน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ อนึง่ในกรณี
จ าเป็น ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนหรือกรรมการ รวมกนัไมน้่อยกวา่ห้าคน จะ
เรียกประชมุพิเศษขึน้ก็ได้  



ข้อ 24. การเข้ารับหน้าที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลอืกตัง้กรรมการชดุใหมใ่ห้คณะกรรมการซึง่พ้นจาก
ต าแหนง่ยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมต่อ่นายทะเบยีนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา
ภายในสามสบิวนั นบัแตว่นัเลอืกตัง้และสง่มอบหน้าทีใ่ห้คณะกรรมการชดุใหมภ่ายในสามสบิวนั นบั
แตว่นัท่ีนายทะเบียน หอการค้าฯ รับจดทะเบียน 

  ในกรณีที่นายทะเบียนหอการค้าฯ ยงัมิได้รับจดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหม ่ และ
คณะกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ ยงัมิได้สง่มอบหน้าที่ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหนง่นัน้ มีอ านาจหน้าที่พ้นจาก ต าแหนง่ยงัมิได้สง่มอบ หน้าที่ตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการ ที่
พ้นจากต าแหนง่นัน้มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของหอการค้าตอ่ไปจนกวา่นายทะเบียน หอการค้าฯ 
จะรับ   จดทะเบียนคณะกรรมการชดุใหมแ่ละ     คณะกรรมการชดุใหมน่ัน้รับหน้าที่แล้ว 

ข้อ 25. อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดงันี ้
 (1) จดัด าเนินกิจการและทรัพย์สนิของหอการค้าให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตขิองที่ประชมุ 
 (2) เลอืกตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ในคณะกรรมการ 
 (3) วางระเบยีบการในการปฏิบตัิงานของหอการค้า ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 (4) วา่จ้าง แตง่ตัง้ และถอดถอน ที่ปรึกษาของ คณะกรรมการ อนกุรรมการเจ้าหน้าที่และพนกังาน ทัง้

ปวง ในการท ากิจการเฉพาะอยา่งหรือพจิารณา เร่ืองตา่งๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหน้าที่ของหอการค้า  
เพื่อให้การด าเนินงานของหอการค้าเป็นไปโดยเรียบร้อย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการ และอนกุรรมการ 
ดงักลา่ว จะแตง่ตัง้จากกรรมการ หรือสมาชิกของหอการค้า หรือบคุคลภายนอกก็ได้ 

ข้อ 26. อ านาจหน้าที่กรรมการต าแหนง่ตา่งๆ มดีงันี ้
 (1) ประธานกรรมการ มีหน้าที่อ านวยการเพื่อให้การด าเนินการของหอการค้าเป็นไปตามข้อบงัคบัและ    

ระเบียบการปฏิบตัิงานของหอการค้า เป็นผู้แทนของ หอการค้าในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก 
และเป็นประธานที่ประชมุคณะกรรมการ ตลอดจนในท่ีประชมุใหญ่ 

 (2) รองประธาน มีหน้าทีเ่ป็นผู้ชว่ยเหลอืประธานกรรมการในกิจการทัง้ปวง อนัอยูใ่นอ านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ และเป็นผู้ท าหน้าที่แทนประธานกรรมการเมื่อประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

 (3) เลขาธิการ มีหน้าที่ท าการโต้ตอบหนงัสอื เก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ของหอการค้า เป็นเลขานกุารใน
ที่ประชมุ คณะกรรมการและทีป่ระชมุใหญ่ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะได้
มอบหมาย 

 (4) เหรัญญิก  มีหน้าที่รักษาและจ่ายเงินของหอการค้า  ท าบญัชีการเงินเก็บรักษาและจา่ยพสัดขุอง
หอการค้า ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

 (5) นายทะเบยีน  มีหน้าที่เก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตา่งๆ  อนัมิใช่ทะเบียน
เก่ียวกบัการเงินของหอการค้า ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

 (6) ปฏิคม  มีหน้าที่รักษาส านกังานหอการค้า รักษาความเรียบร้อยของสถานท่ี รักษาสมดุเยี่ยม จัด
สถานท่ีประชมุ ดแูลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 

 (7) ประชาสมัพนัธ์  มีหน้าที่เก่ียวกบัการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านตา่งๆ ของ
หอการค้า ตลอดจนปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย  

ข้อ 27. ภายใต้บงัคบัแหง่ความในหมวดนี ้ให้น าความในหมวดที่ 7 การประชมุใหญ่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 
 

 



หมวดที่ 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 28. การประชมุใหญ่ ให้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุใหญ่สมาชิกอยา่งน้อยทกุระยะเวลาสบิสองเดือน 
การประชมุ เช่นนีเ้รียกวา่ การประชมุใหญ่สามญั  การประชมุใหญ่คราวอื่นนอกจากการประชมุใหญ่ 
ตามวรรคก่อน เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ 29. ก าหนดการประชมุใหญ่ 
 (1) ให้มกีารประชมุใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด เก้าสบิวนันบัแตว่นัท่ีสิน้ปีการบญัชีของ 

หอการค้าเป็นประจ าทกุๆ ปี 
 (2) ถ้ามเีหตใุดเหตหุนึง่ ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจ านวนไมน้่อยกวา่หนึง่ในสีข่อง

จ านวนสมาชิกทัง้หมดแสดงความจ านงโดยท าการร้องขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรยื่นตอ่เลขาธิการ      
หรือกรรมการผู้ท าหน้าที่แทนเลขาธิการ คณะกรรมการนดัประชมุใหญ่วิสามญัภายในก าหนดสบิห้าวนั 
นบัแตว่นัท่ีลงมติหรือวนัท่ีรับหนงัสอื 

ข้อ 30. การสง่หนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุ คณะกรรมการจะต้องสง่หนงัสอืบอกกลา่วถึงวนั เวลา สถานที่และ
ระเบียบวาระการประชมุใหญ่ไปให้สมาชิกทกุคนได้ทราบ โดยสง่จดหมายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน      
ณ ที่อยูข่องสมาชิกที่ปรากฎอยูใ่นทะเบียน หรือ สง่ให้ถึงตวัสมาชิกก่อนก าหนดวนัประชมุใหญ่ ไมน้่อย
กวา่เจ็ดวนั การจดัสง่หนงัสอืบอกกลา่วตามวรรคแรก ให้สง่ส าเนาบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่ครัง้ที่
แล้ว (ถ้าม)ี ไปด้วย ในกรณีที่เป็นการ นดัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีจะต้องแนบส าเนารายงาน
ประจ าปีและส าเนางบดลุรวมทัง้ส าเนาบญัชีรายรับ-รายจ่าย ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว   
เพิ่มเติมไปด้วย 

ข้อ 31. องค์ประชมุการประชมุใหญ่ ในการประชมุใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามญัประชมุไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่  
ของจ านวนสมาชิกสามญัทัง้หมด จึงจะถือเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 32. กรณีที่การประชมุในครัง้แรก สมาชิกมาไมค่รบองค์ประชมุ หากลว่งพ้นก าหนดเวลานดัไปแล้วหนึง่
ชัว่โมงยงัมีสมาชิกมาไม ่ ครบองค์ประชมุ ถ้าการประชมุคราวนัน้ได้เรียกนดัเพราะสมาชิกร้องขอให้เลกิ
การประชมุใหญ่ ถ้ามใิชเ่พราะสมาชิกร้องขอ  ให้เลือ่นการประชมุ และให้ท าการบอกกลา่วนดัประชมุ 
วนัเวลาและสถานท่ีประชมุใหญ่นีอ้ีกครัง้ ภายในก าหนดเวลาสบิห้าวนั นบัแตว่นัประชมุใหญ่คราวแรก 
ในการประชมุใหญ่คราวหลงันีจ้ะมี   สมาชิก มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 33. ประธานในที่ประชมุ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยูห่รือ     
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้รองประธานผู้อาวโุสตามล าดบัท าหน้าที่แทน ถ้าทัง้ประธานกรรมการ
และ  รองประธานไมอ่ยู ่หรือไมอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืกตัง้กรรมการคนหนึง่คนใดขึน้
เป็นประธานในท่ีประชมุ เฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 34. วิธีออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุใหญ่ สมาชิกสามญัเทา่นัน้มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและสมาชิก
สามญัคนหนึง่ๆ มีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

  ในการประชมุใดๆ ข้อมติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสนิด้วยวิธีชมูือหรือวิธีการอื่นใด อนัเป็น
การเปิดเผยวา่สมาชิกคนใดลงคะแนนเช่นไร เว้นแตเ่มื่อก่อนหรือในเวลาที่แสดงผลแหง่การชูมือนัน้ 
คณะกรรมการเห็นสมควรหรือได้มีสมาชิกสามญั  สองคนเป็นอยา่งน้อยติดใจร้องขอให้ลงคะแนนลบั 

ข้อ 35. มติของที่ประชมุใหญ่นอกจากทีก่ลา่วไว้เป็น อยา่งอื่นในข้อบงัคบันีใ้ห้ถือเอาคะแนนเสยีงข้างมากเป็น
มติของที่ประชมุใหญ่ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั จะเป็นการชมูือก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือด้วยวิธีการ
อื่นใดก็ดี ให้ผู้ เป็นประธานในที่ประชมุมคีะแนน เสยีงอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงขาด 



ข้อ 36. กิจการอนัพงึกระท าในการประชมุใหญ่ มีดงันี ้:- 
 (1) รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
 (2) พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของหอการค้าที่ผา่นมาในรอบปี (ถ้ามี) 
 (3) พิจารณาอนมุตังิบดลุ (ถ้าม)ี  
 (4) เลอืกตัง้คณะกรรมการ (ในปีที่ครบวาระ) 
 (5)เลอืกตัง้ที่ปรึกษาของหอการค้าประจ าปี ผู้สอบบญัชีของหอการค้าประจ าปีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(ถ้ามี) 
 (6) กิจการท่ีต้องกระท าโดยอาศยัมติจากที่ประชมุใหญ่ 
ข้อ 37. กิจการอนัพงึกระท าในการประชมุสมาชิกประจ าเดือน ได้แก่ กิจการอนัเก่ียวกบัการปฏิบตัิธุรกิจทัว่ไป

ของหอการค้า  นอกจากกิจการที่จ าเป็นจะต้องกระท าโดยการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  หรือการ
ประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ 38. การจดัท ารายงานบนัทกึประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการประชมุใหญ่ การประชมุสมาชิก
อื่นๆ และการประชมุอนกุรรมการ ให้จดบนัทกึไว้ทกุครัง้และต้องเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อรับรองในคราวที่
มี   การประชมุครัง้ตอ่ไป รายงานการประชมุที่ผา่น การรับรองแล้วจะดไูด้ในวนัและเวลาท าการ 

 

หมวดที่ 8 
การเงนิ เงนิทุนพเิศษ และการบัญชีของหอการค้า 

ข้อ 39.  วนัสิน้ปีทางการบญัชี ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัสิน้ปีทางบญัชีของหอการค้า 
ข้อ 40. การจดัท างบดลุ ให้คณะกรรมการจดัท างบดลุ ที่เป็นอยู ่ณ วนัสิน้ปีทางบญัชีนัน้ แล้วสง่ให้ผู้สอบบญัชี

ไมเ่กินเดือนมกราคมทกุปี และผู้สอบบญัชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนัประชมุใหญ่ประจ าปี
ไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 

  งบดลุซึง่ผู้ตรวจสอบบญัชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการต้องด าเนนิการเสนอตอ่ที่ประชมุใหญ่
สามญัเพื่อพจิารณาอนมุตัิ ภายในเก้าสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชี 

  เมื่อเสนองบดลุให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของหอการค้า
ตอ่ที่ประชมุใหญ่ด้วยให้หอการค้าสง่ส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของหอการค้ากบั
งบดลุ ไปยงันายทะเบียนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมีการ
ประชมุใหญ่ 

  อนึง่ ให้เก็บรักษารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของหอการค้ากบังบดลุไว้ที ่       
ส านกังานหอการค้า เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดไูด้ 

ข้อ 41. อ านาจของผู้ตรวจสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีมีอ านาจ เข้าตรวจสอบสรรพสมดุบญัชีและบรรดาเอกสาร     
เก่ียวกบัการเงินของหอการค้า และมีสทิธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่ของหอการค้าทกุคน   
ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับญัชีและเอกสารดงักลา่ว ในการนีก้รรมการและเจ้าหน้าที่จะต้องชว่ยเหลอื และ
ให้ความสะดวกทกุประการเพื่อการตรวจสอบ เช่นวา่นัน้ 

ข้อ 42. การเก็บรักษาสมดุบญัชีและเอกสารการเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานหอการค้า และให้อยู ่   
ในความดแูลรับผิดชอบของเหรัญญิก 

ข้อ 43. การเงินของหอการค้า เงินสดของหอการค้าจะต้อง น าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แหง่ใดแหง่หนึง่        
ซึง่    ตัง้อยูใ่นเขตท้องที่ จงัหวดัซึง่หอการค้าตัง้อยู ่ในนามหอการค้าโดยความเห็นชอบ ที่ประชมุใหญ่    



ให้มีเงินทดรองจ่ายเก่ียวกบักิจการของหอการค้าไมเ่กินวงเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพนับาทถ้วน)          
ในการนี ้เหรัญญิกเป็นผู้ รับผิดชอบและเก็บรักษา  ตวัเงิน 

  การฝากและถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู ่  ในอ านาจของประธานกรรมการ หรือรองประธาน 
หรือกรรมการคนใดคนหนึง่ โดยมติของที่ประชมุ คณะกรรมการ ลงนามร่วมกนักบัเหรัญญิก 

ข้อ 44. การจา่ยเงินของหอการค้า ให้ประธานกรรมการ    รองประธาน หรือเลขาธิการ คนใดคนหนึง่ มีอ านาจ
สัง่จ่ายเงินเก่ียวกบักิจของหอการค้าได้ครัง้ละไมเ่กิน 5,000.00 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

  ในการจ่ายเงินครัง้ละเกินกวา่ 5,000.00 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) ให้กระท าโดยมตจิากที่
ประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ไป โดยการเชือ้เชิญบคุคลภายนอกและสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระท า
การ อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และไมข่ดั ตอ่กฎหมาย 

ข้อ 45. เงินทนุพิเศษ หอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา อาจหาเงินทนุพิเศษเพื่อมาด าเนินกิจการและสง่เสริมความ      
ก้าวหน้าของหอการค้าได้ โดยการเชือ้เชิญบคุคล   ภายนอกและสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระท าการ 
อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 
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การแก้ไขข้อบังคับ การเงนิหอการค้า 
และการช าระบัญชี 

ข้อ 46. การแก้ไข เปลีย่นแปลง ตดัทอน หรือเพิ่มเตมิ    ข้อบงัคบั จะกระท าได้แตโ่ดยมติของที่ประชมุใหญ่ ซึง่
มีคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัที่มาประชมุทัง้หมด 

ข้อ 47. การเลกิหอการค้า หอการค้านีอ้าจเลกิได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เมื่อที่ประชมุใหญ่ลงมติให้เลกิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนสมาชิกสามญัที่มา

ประชมุทัง้หมด 
 (2) เมื่อล้มละลาย 
 (3) เมื่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้เลกิตามมาตรา 43 แหง่พระราชบญัญตัิหอการค้า 
ข้อ 48. การช าระบญัชี เมื่อหอการค้านีต้้องเลกิไปเพราะเหตหุนึง่เหตใุดดงักลา่วในข้อ 47 แหง่พระราชบญัญตัิ

หอการค้า ให้น าบทบญัญตัิแหง่ พระราชบญัญตัิ   หอการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บงัคบั 
  ในกรณีที่หอการค้าต้องเลกิไปตามข้อ 47 (1) ให้ที่ประชมุใหญ่คราวนัน้ลงมติเลอืกตัง้ก าหนด

ตวัผู้ช าระบญัชีเสยีด้วย และหากต้องเลกิไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทกุคนในคณะกรรมการชดุ         
สดุท้าย ที่ได้จดทะเบียนเป็นกรรมการตอ่    นายทะเบียนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผู้
ช าระบญัชี 

  หากมีทรัพย์สนิของหอการค้า เหลอืจากการช าระบญัชี ให้ยกให้แก่นิติบคุคลในประเทศไทยที่  
              มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการกศุลสาธารณะแหง่หนึง่แหง่ใด หรือหลายแหง่ตามมติของที่ประชมุใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทกึการแก้ไข 
ในการประชุมใหญ่ ปี 2557 เมื่อวนัศุกร์ที ่30 มีนาคม 2557 มีการแก้ไขดังนี้ 

มติท่ีประชุม  ใหด้ าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของหอการคา้จงัหวดัฉะเชิงเทรา ดงัน้ี 
  ขอ้ 15. ค่าทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกและค่าบ ารุงหอการคา้ 

(2) สมาชิกวสิามญัไม่ตอ้งช าระค่าลงทะเบียน ตอ้งช าระค่าบ ารุงหอการคา้
เป็นประจ าปีๆ ละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
ใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง ขอ้ (2) ดงัน้ี 
สมาชิกวิสามัญไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียน ต้องช าระค่าบ า รุง
หอการคา้เป็นประจ าปีๆ ละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

 (5) สมาชิกถาวร (ตลอดชีพ) จะตอ้งช าระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (หน่ึง
พนับาท) และค่าบ ารุงหอการคา้ 6,000 บาท (หกพนับาทถว้น) ช าระคร้ัง
เดียว 

 โดยให้ยกเลิกหรือตัด (5)  สมาชิกถาวร (ตลอดชีพ) ออกจากข้อบังคับหอการค้า
จังหวดัฉะเชิงเทรา  

 


