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ข้อบังคับของหอการค้าจังหวัดฉะเชงิเทรา 
 

 หอการค้านีจ้ดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิหอการค้า  พ.ศ. 2509 และอยูใ่นการควบคมุดแูล 

ของส านกังานทะเบียนหอการค้า ประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 

หมวดที่ 1 
บทความทั่วไป 

ข้อ 1. ช่ือของหอการค้า หอการค้านีมี้ช่ือว่า “หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา” เขียนเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า 
“THECHACHOENGSAOCHAMBEROFCOMMERCE” เรียกช่ือเป็นภาษาองัฤษวา่ “เดอะ ฉะเชิงเทรา 
แชมเบอร์ ออฟ คอมเมอร์ส” ค าว่า “หอการค้า” ตอ่ไปในข้อบงัคบันีใ้ห้หมายความถึง “หอการค้าจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา” 

ข้อ 2. ส านกังานหอการค้า ตัง้อยู่เลขท่ี 450 452 454 ถนนสิริโสธร ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24000 
ข้อ 3. ตราของหอการค้า มีเคร่ืองหมายเป็นรูปดงันี ้

 
หมวดที่ 2 

วัตถุประสงค์ 

ข้อ 4. หอการค้านีมี้วตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  เพ่ือ สง่เสริม การค้า การบริการ การประกอบอาชีพอิสระอตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ 
                   เศรษฐกิจในเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา เชน่ รวบรวมสถิต ิเผยแพร่ขา่วสาร  การค้าวิจยัเก่ียวกบัการค้า 
                   และเศรษฐกิจ สง่เสริมการทอ่งเท่ียว การออก ใบรับรองแหลง่ก าเนิดสินค้า การวางมาตรฐานแหง่ 
                   คณุภาพของสินค้า การตรวจสอบมาตรฐานสินค้า จดัตัง้และด าเนินการสถานการศกึษาท่ี 

                   เก่ียวกบัการค้าและเศรษฐกิจ พิพิธภณัฑ์ สินค้า การจดังานแสดงสินค้า การเป็น 

                   อนญุาโตตลุาการ ข้อพิพาททางการค้า 
 (2) รับปรึกษาและให้ข้อแนะน าแก่สมาชิกเก่ียวกบั  การค้า การท่องเท่ียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ  
                  อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือ เศรษฐกิจ และชว่ยอ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการด าเนิน 

                  ธุรกิจของสมาชิก 
 (3) ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่หอการค้าไทย และรัฐบาลเพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
 (4) ประสานงานในทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบการกบัทางราชการ 
 (5) เพ่ือชว่ยเหลือและสง่เสริมการกศุล และสาธารณสงเคราะห์ 
 (6)  ปฏิบตักิิจการอ่ืน  ๆตามแตจ่ะมีกฎหมายระบ ุ ให้เป็นหน้าท่ีของหอการค้าหรือตามท่ีทางราชการ  มอบหมาย 
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หมวดที่ 3 
สมาชิกและสมาชิกภาพ 

 

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการค้าแบง่ออกเป็น 4 ประเภท และมีคณุสมบตัดิงันีคื้อ 
 (1) สมาชิกสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย หรือนิตบิคุคลท่ีมีบคุคลสญัชาตไิทย เป็นหุ้นสว่น  

                  หรือ ผู้ ถือหุ้นเกินกึ่ง จ านวนทนุของนิตบิคุคลนัน้ และเป็นผู้ประกอบการในทางการค้า การท่องเท่ียว  
                  การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน  หรือเศรษฐกิจ  เป็น 

                  รัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์  กลุม่เกษตร  ซึง่มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 (2) สมาชิกวิสามญั ได้แก่ บคุคลธรรมดา ตาม (1)   แตไ่มป่ระสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั 
 (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคลท่ีมิได้มีสญัชาตไิทย  ซึง่ประกอบการในทางการค้า  
                  การทอ่งเท่ียว การบริการ การประกอบอาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ เศรษฐกิจ 
                  ซึง่มีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 (4) สมาชิกกิตตมิศกัดิ ์ได้แก่ บคุคลท่ีถกูเชิญโดยท าเป็นหนงัสือ ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ หรือเป็น 
                         ผู้ ท่ีมีอปุการคณุแก่หอการค้า  ซึง่มีคณุสมบตัเิชน่เดียวกบัสมาชิกหอการค้า และผู้นัน้ตอบรับค าเชิญ 
ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกหอการค้า  นอกจากคุณสมบัติตามข้อ 5 แล้วยังต้องประกอบด้วย

คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
  1.เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะแล้ว 
  2.ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  บคุคลไร้ ความสามารถ  หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
  3. ไมเ่คยเป็นบคุคลท่ีเคยต้องโทษจ าคกุพิพากษาถึงท่ีสดุของศาลมาก่อน เว้นแตค่วามผิดลหโุทษ 

                             หรือความผิดท่ี อตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดซึง่กระท าโดยประมาท 
  4. ไมเ่ป็นโรคอนัพงึรังเกียจของสงัคม 
  5. เป็นผู้ มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
  6. เป็นผู้ มีความประพฤตเิรียบร้อย 
 (2) ในกรณีท่ีเป็นนิตบิคุคล 
  1. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
  2. มีฐานะมัน่คงพอสมควร 
 ให้น าความในข้อ 6 (1) มาใช้บงัคบัแก่คณุสมบตัิของผู้แทนนิติบคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้มีอ านาจกระท าการ

แทนนิตบิคุคลท่ี เป็นสมาชิกตามข้อ 10 ด้วย 
ข้อ 7. การสมคัรเข้าเป็นสมาชิก ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิกสามญั สมาชิกวิสามญั หรือสมาชิกสมทบ

ของหอการค้า จะต้องย่ืนความจ านง ตอ่เลขาธิการหรือกรรมการ ตามแบบพิมพ์ท่ีหอการค้าได้ก าหนดไว้ 
โดยมี  สมาชิก สามญัเป็นผู้ รับรองอยา่งน้อยสองคน 
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ข้อ 8. การพิจารณาค าขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก ให้เลขาธิการ หรือกรรมการน าใบสมัครเสนอ หรือแจ้งต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือมีมตใิห้รับ หรือไมรั่บผู้ใดเข้าเป็น สมาชิก  

ข้อ 9. วนัเร่ิมสมาชิกภาพ สมาชิกภาพเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี ผู้สมคัรได้ช าระคา่ลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและ  ค่ า
บ ารุงประจ าปีของ หอการค้าเรียบร้อยแล้ว 

ข้อ 10. สมาชิกท่ีเป็นนิติบุคคลต้องแต่งตัง้ผู้ แทนซึ่งเป็น บุคคลธรรมดาท่ีมีอ านาจเต็ม กระท ากิจการแทนนิติ
บุคคลนัน้ได้ไม่เกินสองคน เพ่ือปฏิบตัิการในหน้าท่ี และใช้สิทธิแทนนิติบุคคลนัน้ได้เพียงเท่าท่ีสมาชิก
บุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันนัน้จะพึงมี ในการนี ้ผู้ แทนจะมอบหมายให้บุคคลอ่ืนท าการแทนหรือ
แตง่ตัง้แทนชว่งมิได้ บคุคลเดียวกนัจะเป็นผู้แทนท่ี มีอ านาจของสมาชิก เกินหนึง่รายได้ 

ข้อ 11. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกภาพยอ่มสิน้สดุลง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ตาย หรือสิน้สมาชิกภาพนิตบิคุคล 
 (2) ขาดคณุสมบตัติามข้อ 5 
 (3) ลาออก โดยย่ืนหนงัสือลาออกตอ่คณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
 (4) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (5) ถกูศาลสัง่ให้เป็นบคุคลไร้ความสามารถ หรือบคุคลเสมือนไร้ความสามารถ 
 (6) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้ลงโทษจ าคกุ เว้นแตเ่ป็นความผิดลหโุทษหรือความผิดท่ี 

                  อตัราโทษไมส่งูกวา่ความผิดลหโุทษ หรือความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท 
 (7) คณะกรรมการลงมตใิห้ลบช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 
                  สามในส่ีของจ านวนกรรมการทัง้หมด ด้วยเหตหุนึง่เหตใุด ดงัตอ่ไปนี ้
  1. กระท าการใดๆ ท่ีท าให้หอการค้าเส่ือมเสียช่ือเสียงโดยเจตนา 
  2.  กระท าการละเมิดข้อบงัคบัโดยเจตนา 
  3. ไมช่ าระคา่บ ารุง สามญัสมาชิก ก่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีหลงัจากได้รับหนงัสือ    
                             ทวงถามภายใน 30 วนั หรือก่อนการประชมุใหญ่ 

ข้อ 12. ทะเบียนสมาชิก ให้นายทะเบียนจดัท าทะเบียนสมาชิกเก็บไว้ ณ ส านกังานหอการค้า โดยอย่างน้อยให้มี
รายการดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ช่ือและสญัชาตขิองสมาชิก 
 (2) ช่ือท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจการค้าและประเภทธุรกิจ  
 (3) ท่ีตัง้ส านกังาน 
 (4) วนัท่ีเข้าเป็นสมาชิก 

 
หมวดที่ 4 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก 

ข้อ 13. สิทธิของสมาชิก 
 (1) ได้รับความชว่ยเหลือและการสงเคราะห์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจการอนัอยูใ่นวตัถปุระสงค์ 

                  ของหอการค้าเทา่ท่ีจะอ านวยได้ 
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 (2) เสนอความคดิเห็นหรือให้ค าแนะน าตอ่หอการค้า หรือคณะกรรมการในเร่ืองใดๆ อนัอยูใ่น 

                  วตัถปุระสงค์ของหอการค้า เพ่ือน ามาซึง่ความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า 
 (3) ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยท าเป็นหนงัสือย่ืนตอ่เลขาธิการหรือกรรมการ 
 (4) เข้าร่วมประชมุอภิปรายแสดงความคดิเห็น ซกัถามกรรมการ เสนอญตัตใินการประชมุใหญ่สมาชิก 
 (5) มีสิทธิประดบัเคร่ืองหมายของหอการค้า  
 (6) สมาชิกสามญัเทา่นัน้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ข้อ 14. หน้าท่ีของสมาชิก 
 (1) ต้องปฏิบตัติามข้อบงัคบัของหอการค้า มตขิองท่ีประชมุใหญ่ มตขิองคณะกรรมการ และหน้าท่ี       
                    ซึง่ตนได้รับมอบหมายจากหอการค้าด้วยความซ่ือสตัย์โดยเคร่งครัด 
 (2) ด ารงรักษาเกียรตแิละผลประโยชน์สว่นได้ สว่นเสียของหอการค้า ตลอดจนต้องรักษาความลบัในข้อประชมุ 

                  หรือวิธีการ ของหอการค้า ไมเ่ปิดเผยข้อความซึง่อาจจะน าความเส่ือมเสียมาสูห่อการค้าโดยเดด็ขาด 
 (3) สง่เสริมและสนบัสนนุกิจการของหอการค้า ให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าวหน้าอยูเ่สมอ 
 (4) ต้องรักษาไว้ซึง่ความสามคัคีธรรมระหวา่งสมาชิก และปฏิบตักิิจการค้าในท านองชว่ยเหลือกนัด้วย 

                    ความซ่ือสตัย์สจุริต 
 (5) ช าระคา่บ ารุงให้แก่หอการค้าตามก าหนด 
 (6) สมาชิกผู้ใดเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาต ิย้ายท่ีอยู ่ย้ายท่ีตัง้ส านกังานเปล่ียนแปลงประเภท  
                    หรือเปล่ียน ผู้แทนนิตบิคุคลจะต้องแจ้งให้เลขาธิการทราบเป็นหนงัสือภายในก าหนดเวลาเจ็ดวนั 

                    นบัแตเ่ปล่ียนแปลง 
 (6) สมาชิกผู้ใดเปล่ียนช่ือ ช่ือสกลุ สญัชาต ิย้ายท่ีอยู ่ย้ายท่ีตัง้ส านกังานเปล่ียนแปลงประเภท ธุรกิจ        
                    หรือเปล่ียน ผู้แทนนิตบิคุคลจะต้องแจ้งให้ส านกังานหอการค้าทราบในเวลาอนัสมควร             
 

หมวดที่ 5 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิก และค่าบ ารุงหอการค้า 

ข้อ 15. คา่ทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและคา่บ ารุงหอการค้า 
 (1) สมาชิกสามญัจะต้องช าระคา่ลงทะเบียน  1,000 บาท (หนึง่พนับาท) และคา่บ ารุงหอการค้า 
                    เป็นประจ าปีๆ ละ 1,000 บาท (หนึง่พนับาท) 
 (2) สมาชิกวิสามญัไมต้่องช าระคา่ลงทะเบียน ต้องช าระคา่บ ารุงหอการค้าเป็นประจ าปี  ๆละ 200 บาท (สองร้อยบาท) 
 (3)  สมาชิกสมทบจะต้องช าระคา่ลงทะเบียน 2,000 บาท (สองพนับาท) และคา่บ ารุงหอการค้า 
                     เป็นประจ าปีๆ ละ  2,000 บาท (สองพนับาท) 
 (4) สมาชิกกิตตมิศกัดิไ์ม่ต้องช าระคา่ลงทะเบียนหรือ คา่บ ารุงอยา่งใดทัง้สิน้ 
ข้อ 16. ค่าบ ารุงพิเศษ หอการค้าอาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจ านวนเท่าใดจากสมาชิกได้เป็นครัง้คราว โดยท่ี

ประชมุใหญ่ลงมต ิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุทัง้หมด 
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หมวดที่ 6 
คณะกรรมการของหอการค้าและการเลือกตัง้ 

ข้อ 17. ให้หอการค้ามีคณะกรรมการเป็นผู้ด าเนินกิจการของหอการค้า และเป็นผู้แทนของหอการค้าในกิจการอ้น
เก่ียวกบับคุคลภายนอก เพ่ือการนีค้ณะกรรมการจะมอบให้กรรมการของหอการค้าท าการแทนก็ได้ 

  คณะกรรมการจะมีขึน้ได้ในท่ีประชุมใหญ่ ไห้มีการเลือกตัง้ประธานหอการค้าในคราวหมดวาระ 
โดยผู้ ท่ีจะเป็นประธานหอการค้าต้องแสดงความจ านงเป็นลายลักษณ์อักษรย่ืนต่อเลขาธิการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีบริหารก่อนจะมีการประชมุใหญ่อยา่งน้อย 15 วนั 

   ในกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนแสดงความจ านงมากกวา่หนึง่คน ให้ท่ีประชมุใหญ่ด าเนินการจดัการเลือกตัง้โดย
วิธีการลงคะแนนลบั หรือ เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่ครัง้นัน้ๆ จะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ถ้ามีผู้ ได้คะแนนเท่ากนัอีก
ให้ใช้วิธีจบัสลาก 

  ถ้าท่ีประชมุใหญ่ในคราวท่ีมีการเลือกตัง้ไมป่รากฏผู้ ยืนแสดงความจ านงเป็นประธานหอการค้า  
            ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้สรรหาประธานหอการค้าเพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่รับรองโดยมีเสียงเกินกึ่ง

หนึ่งของสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุ ถ้าการสรรหามีช่ือมากกว่า 1 คน ให้ด าเนินการเลือกตัง้ตามความใน
วรรคก่อน  

                         ในกรณีท่ีมีผู้ ย่ืนแสดงความจ านงเป็นประธานหอการค้าเพียงแคค่นหนึ่ง ให้ท่ีประชมุใหญ่รับรอง
โดยได้รับเสียงเกินกึ่งหนึง่ของสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุ 

  ในท่ีประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามญัเสนอช่ือผู้ เหมาะสมเป็นประธานการเลือกตัง้ โดยต้องมีเสียง
สมาชิกสามญัอยา่งน้อย 2 คน ให้การรับรอง                                        

  ให้ผู้ ท่ีเป็นประธานกรรมการหอการค้าสรรหาคณะกรรมการบริหารโดยประกอบไปด้วยต าแหน่ง 
รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ และต าแหน่งอ่ืนๆ พร้อม
คณะกรรมการตามความเหมาะสม  

  คณะกรรมการหอการค้า อยู่ในต าแหนง่กรรมการได้วาระละสองปี และจะอยูต่ดิตอ่กนัหลายวาระ
ก็ได้ ยกเว้นประธานหอการค้าจะอยูต่ิดตอ่กนัเกินสองวาระมิได้ 

  ให้คณะกรรมการบริหารหอการค้าในวาระปัจจุบนั เสนอช่ืออดีตประธานหอการค้าและคณะท่ี
ปรึกษาท่ีมีความเหมาะสมจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน เป็นคณะกรรมการสรรหาตามความในวรรคก่อน 

ข้อ 18. การพ้นจากต าแหนง่กรรมการ กรรมการยอ่มพ้นจากต าแหนง่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ครบก าหนดออกตามวาระ 
 (2) ลาออกโดยคณะกรรมการได้ลงมติอนมุตัิแล้ว  
 (3) ขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 11 
 (4) ท่ีประชมุใหญ่มีมตใิห้ถอดถอนออกจากการเป็นกรรมการ 
ข้อ 19. กรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่ง ก่อนครบก าหนดตามวาระ ตามข้อ 18 ให้คณะกรรมการแต่งตัง้

กรรมการขึน้มาใหม่ ตามจ านวนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระของ
กรรมการท่ีพ้นต าแหนง่ ยกเว้นต าแหนง่ประธานกรรมการให้น าข้อ 17 มาใช้โดยอนโุลม 
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ข้อ 20. องค์ประชุมของคณะกรรมการ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จงึนบัวา่เป็นองค์ประชมุ ทัง้นีใ้ห้หมายรวมถึงการประชมุในระบบดจิิตอลมาบงัคบัใช้ได้ด้วย 

ข้อ 21. มติของท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนน เสียงเท่ากันให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นสียงชีข้าด ในกรณีท่ีท่ี
ประชมุคณะกรรมการลงมตอินัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและหรือข้อบงัคบันีใ้ห้ถือว่ามตนิัน้ใช้บงัคบั มิได้ 

ข้อ 22. ประธานในท่ีประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่เป็นประธานท่ีเฉพาะในการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 23. การประชุมคณะกรรมการให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยเดือนละครัง้ อนึ่งในกรณี
จ าเป็น ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ท าหน้าท่ีแทนหรือกรรมการจะเรียกประชมุพิเศษ ขึน้ก็ได้  

ข้อ 24. การเข้ารับหน้าท่ีของคณะกรรมการ เม่ือมีการเลือกตัง้กรรมการชดุใหม่ให้เจ้าหนาท่ีบริหารย่ืนจดทะเบียน
คณะกรรมการชดุใหมต่อ่นายทะเบียนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทราภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัเลือกตัง้ 

  ในระหว่างท่ีขอจดทะเบียนคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการชุดใหม่บริหารกิจการของหอการค้าต่อ
จากคณะกรรมการชดุท่ีพ้นต าแหน่ง โดยไมจ่ าเป็นต้องมีคณะกรรมการรักษาการท าหน้าท่ีบริหาร 

ข้อ 25. อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีดงันี ้
 (1) จดัด าเนินกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตขิองท่ีประชมุ 
 (2) เลือกตัง้กรรมการให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ในคณะกรรมการ 
 (3) วางระเบียบการในการปฏิบตังิานของหอการค้า ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
 (4) วา่จ้าง แตง่ตัง้ และถอดถอน ท่ีปรึกษาของ คณะกรรมการ อนกุรรมการเจ้าหน้าท่ีและพนกังาน ทัง้ปวง  
                  ในการท ากิจการเฉพาะอยา่งหรือพิจารณา เร่ืองตา่งๆ อนัอยูใ่นขอบเขตหน้าท่ีของหอการค้า  เพ่ือให้ 

                   การด าเนินงานของหอการค้าเป็นไปโดยเรียบร้อย ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ และอนกุรรมการ  
                   ดงักลา่ว จะแตง่ตัง้จากกรรมการ หรือสมาชิกของหอการค้า หรือบคุคลภายนอกก็ได้ 
ข้อ 26. อ านาจหน้าท่ีกรรมการต าแหนง่ตา่งๆ มีดงันี ้
 (1) ประธานกรรมการ มีหน้าท่ีอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินการของหอการค้าเป็นไปตามข้อบงัคบัและ     
                  ระเบียบการปฏิบตังิานของหอการค้า เป็นผู้แทนของ หอการค้าในกิจการอนัเก่ียวกบับคุคลภายนอก  
                  และเป็นประธานท่ีประชมุคณะกรรมการ ตลอดจนในท่ีประชมุใหญ่ 
 (2) รองประธาน มีหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ยเหลือประธานกรรมการในกิจการทัง้ปวง อนัอยูใ่นอ านาจหน้าท่ีของประธาน 
                        กรรมการ และเป็นผู้ท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการเม่ือประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตัหิน้าท่ีได้ 
 (3) เลขาธิการ มีหน้าท่ีท าการโต้ตอบหนงัสือ เก็บรักษาเอกสารตา่งๆ ของหอการค้า เป็นเลขานกุารในท่ีประชมุ  
                     คณะกรรมการและท่ีประชมุใหญ่ ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
 (4) เหรัญญิก  มีหน้าท่ีรักษาและจา่ยเงินของหอการค้า  ท าบญัชีการเงินเก็บรักษาและจา่ยพสัดขุอง 
                  หอการค้า ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
 (5) นายทะเบียน  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตา่งๆ  อนัมิใชท่ะเบียนเก่ียวกบั 

                  การเงินของหอการค้า ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
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 (6) ปฏิคม  มีหน้าท่ีรักษาส านกังานหอการค้า รักษาความเรียบร้อยของสถานท่ี รักษาสมดุเย่ียม จดั 

                  สถานท่ีประชมุ ดแูลต้อนรับ ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการจะได้มอบหมาย 
 (7) ประชาสมัพนัธ์  มีหน้าท่ีเก่ียวกบัการเชิญชวนหาสมาชิก โฆษณากิจการและผลงานด้านตา่งๆ ของ 
                  หอการค้า ตลอดจนปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ี  คณะกรรมการจะได้มอบหมาย  
ข้อ 27. ภายใต้บงัคบัแหง่ความในหมวดนี ้ให้น าความในหมวดท่ี 7 การประชมุใหญ่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 
หมวดที่ 7 

การประชุมใหญ่ 

ข้อ 28. การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิกอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุม 
เช่นนีเ้รียกว่า การประชุมใหญ่สามญั  การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากการประชุมใหญ่ ตามความใน
ข้างต้น เรียกวา่ การประชมุใหญ่วิสามญั 

ข้อ 29. ก าหนดการประชมุใหญ่ 
 (1) ให้มีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปีภายใน ก าหนด เก้าสิบวนันบัแตว่นัท่ีสิน้ปีการบญัชีของ  
                   หอการค้าเป็นประจ าทกุๆ ปี 
 (2) การประชมุวิสามญั ถ้ามีเหตใุดเหตหุนึง่ ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรหรือสมาชิกมีจ านวนไมน้่อย 
                   กวา่สามสิบคน ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดแสดงความจ านงโดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรย่ืนตอ่ 
       เลขาธิการ หรือกรรมการ ให้มีการนดัประชมุภายในก าหนดสิบห้าวนั นบัแตว่นัท่ีลงมตหิรือวนัท่ีรับหนงัสือ 
ข้อ 30. การส่งหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม คณะกรรมการจะต้องส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงวนั เวลา สถานท่ีและ

ระเบียบวาระการประชมุใหญ่ไปให้สมาชิกทกุคนได้ทราบ ก่อนการประชมุใหญ่ไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
ข้อ 31. องค์ประชมุการประชมุใหญ่ จะต้องมีสมาชิกสามญัเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ห้าสิบคน จงึจะถือเป็นองค์

ประชมุ 
ข้อ 32. กรณีท่ีการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกในครัง้แรก สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ตามเวลาก าหนด ให้นัด

หมายประชุมใหญ่นีอี้กครัง้ ภายในก าหนดเวลาสิบห้าวนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่คราวแรก ในการประชุม
ใหญ่คราวหลงันีจ้ะมีสมาชิก มามากน้อยเพียงใดก็ให้ถือวา่เป็นองค์ประชมุ 

ข้อ 33. ประธานในท่ีประชุม ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือ     
ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานผู้อาวโุสตามล าดบัท าหน้าท่ีแทน ถ้าทัง้ประธานกรรมการและ  
รองประธานไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดขึน้เป็น
ประธานในท่ีประชมุ เฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ข้อ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ สมาชิกสามัญเท่านัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิก
สามญัคนหนึง่ๆ มีคะแนนเสียงหนึง่เสียง 

  ในการประชุมใดๆ ข้อมติอนัเสนอให้ลงคะแนน ให้ตดัสินด้วยวิธีชูมือหรือวิธีการอ่ืนใด ตามแต่ท่ี
ประชมุจะเห็นสมควร  
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ข้อ 35. มติของท่ีประชมุใหญ่นอกจากท่ีกล่าวไว้เป็น อย่างอ่ืนในข้อบงัคบันีใ้ห้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติ
ของท่ีประชมุใหญ่ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั จะเป็นการชมืูอก็ดี การลงคะแนนลบัก็ดี หรือด้วยวิธีการอ่ืนใดก็
ดี ให้ผู้ เป็นประธานในท่ีประชมุมีคะแนน เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงขาด 

ข้อ 36. กิจการอนัพงึกระท าในการประชมุใหญ่ มีดงันี ้:- 
 (1) รับรองรายงานการประชมุใหญ่คราวก่อน 
 (2) พิจารณารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของหอการค้าท่ีผา่นมาในรอบปี (ถ้ามี) 
 (3) พิจารณาอนมุตังิบดลุ (ถ้ามี)  
 (4) เลือกตัง้คณะกรรมการ (ในปีท่ีครบวาระ) 
 (5) เสนอช่ือผู้สอบบญัชีของหอการค้าประจ าปีและก าหนดคา่ตอบแทน (ถ้ามี) 
 (6) พิจารณาเปล่ียนแปลงแก้ไขข้อบงัคบัของหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา (ถ้ามี) 
 (7) กิจการท่ีต้องกระท าโดยอาศยัมตจิากท่ีประชมุใหญ่ 
ข้อ 37. กิจการอนัพงึกระท าในการประชมุสมาชิกประจ าเดือน ได้แก่ กิจการอนัเก่ียวกบัการปฏิบตัิธุรกิจทัว่ไปของ

หอการค้า  นอกจากกิจการท่ีจ าเป็นจะต้องกระท าโดยการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  หรือการประชุม
ใหญ่วิสามญั 

ข้อ 38. การจดัท ารายงานบนัทึกประชมุ รายงานการประชมุคณะกรรมการประชุมใหญ่ การประชุมสมาชิกอ่ืนๆ 
และการประชมุอนกุรรมการ ให้จดบนัทึกไว้ทกุครัง้และต้องเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ือรับรองในคราวท่ีมี   การ
ประชมุครัง้ตอ่ไป รายงานการประชมุท่ีผา่น การรับรองแล้วจะดไูด้ในวนัและเวลาท าการ 

 

หมวดที่ 8 
การเงนิ เงนิทุนพเิศษ และการบัญชีของหอการค้า 

ข้อ 39. วนัสิน้ปีทางการบญัชี ให้ถือเอาวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นวนัสิน้ปีทางบญัชีของหอการค้า 
ข้อ 40. การจดัท างบดลุ ให้คณะกรรมการจดัท างบดลุ ท่ีเป็นอยู่ ณ วนัสิน้ปีทางบญัชีนัน้ แล้วส่งให้ผู้สอบบญัชีไม่เกินเดือน

มกราคมทกุปี และผู้สอบบญัชีจะต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวนัประชมุใหญ่ประจ าปีไมน้่อยกวา่สามสิบวนั 
  งบดุลซึ่งผู้ ตรวจสอบบัญชีได้รับรองแล้ว คณะกรรมการต้องด าเนินการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่

สามญัเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิภายในเก้าสิบวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชี 
  เม่ือเสนองบดลุให้คณะกรรมการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของหอการค้าตอ่

ท่ีประชมุใหญ่ด้วยให้หอการค้าส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของหอการค้ากบังบดลุ 
ไปยงันายทะเบียนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุใหญ่ 

  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงานของหอการค้ากับงบดุลไว้ท่ี        
ส านกังานหอการค้า เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดไูด้ 

ข้อ 41. อ านาจของผู้ ตรวจสอบบัญชี ผู้ สอบบัญชีมีอ านาจ เข้าตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและบรรดาเอกสาร     
เก่ียวกบัการเงินของหอการค้า และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าท่ีของหอการค้าทุกคนท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับบญัชีและเอกสารดงักล่าว ในการนีก้รรมการและเจ้าหน้าท่ีจะต้องช่วยเหลือ และให้
ความสะดวกทกุประการเพ่ือการตรวจสอบ เชน่วา่นัน้ 
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ข้อ 42. การเก็บรักษาสมุดบญัชีและเอกสารการเงิน จะต้องเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานหอการค้า และให้อยู่ใน
ความดแูลรับผิดชอบของเหรัญญิก 

ข้อ 43. การเงินของหอการค้า เงินสดของหอการค้าจะต้อง น าฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่งซึ่งตัง้อยู่ในเขตท้องท่ี 
จงัหวดัซึ่งหอการค้าตัง้อยู่ ในนามหอการค้าโดยความเห็นชอบ ท่ีประชุมใหญ่ให้มีเงินทดรองจ่ายเก่ียวกับกิจการของ
หอการค้าไมเ่กินวงเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) ในการนี ้เหรัญญิกเป็นผู้ รับผิดชอบและเก็บรักษาตวัเงิน 

  การฝากและถอนเงินจากธนาคาร ให้อยู่  ในอ านาจของประธานกรรมการ หรือรองประธาน หรือ
กรรมการคนใดคนหนึง่ โดยมตขิองท่ีประชมุ คณะกรรมการ ลงนามร่วมกนักบัเหรัญญิก 

ข้อ 44. การจ่ายเงินของหอการค้า ให้ประธานกรรมการ รองประธาน หรือเลขาธิการ คนใดคนหนึ่ง มีอ านาจสั่ง
จา่ยเงินเก่ียวกบักิจของหอการค้าได้ครัง้ละไมเ่กิน 5,000.00 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) 

  ในการจ่ายเงินครัง้ละเกินกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ให้กระท าโดยมติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ไป  

ข้อ 45. เงินทุนพิเศษ หอการค้าจังหวดัฉะเชิงเทรา อาจหาเงินทุนพิเศษเพ่ือมาด าเนินกิจการและส่งเสริมความ      
ก้าวหน้าของหอการค้าได้ โดยการเชือ้เชิญบคุคล   ภายนอกและสมาชิกร่วมกนับริจาคหรือกระท าการ อ่ืน
ใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ไมข่ดัตอ่กฎหมาย 

 

หมวดที่ 9 
การแก้ไขข้อบังคับ การเงนิหอการค้า 

และการช าระบัญชี 

ข้อ 46. การแก้ไข เปล่ียนแปลง ตดัทอน หรือเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระท าได้แต่โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งมี
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ สองในสามของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมาประชมุทัง้หมด 

ข้อ 47. การเลิกหอการค้า หอการค้านีอ้าจเลิกได้ด้วยเหตหุนึง่เหตใุดดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เม่ือท่ีประชมุใหญ่ลงมตใิห้เลิกด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิกสามญัท่ีมา 
                    ประชมุทัง้หมด 
 (2) เม่ือล้มละลาย 
 (3) เม่ือรัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย์สัง่ให้เลิกตามมาตรา 43 แหง่พระราชบญัญตัหิอการค้า 
ข้อ 48. การช าระบญัชี เม่ือหอการค้านีต้้องเลิกไปเพราะเหตหุนึ่งเหตใุดดงักล่าวในข้อ 47 แห่งพระราชบญัญัติ

หอการค้า ให้น าบทบญัญตัแิหง่ พระราชบญัญตั ิ  หอการค้า พ.ศ. 2509 มาใช้บงัคบั 
  ในกรณีท่ีหอการค้าต้องเลิกไปตามข้อ 47 (1) ให้ท่ีประชมุใหญ่คราวนัน้ลงมติเลือกตัง้ก าหนดตวัผู้ช าระ

บญัชีเสียด้วย และหากต้องเลิกไปตามข้อ 47 (3) ให้กรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด  สุดท้าย ท่ีได้จด
ทะเบียนเป็นกรรมการตอ่    นายทะเบียนหอการค้าประจ าจงัหวดัฉะเชิงเทรา เป็นผู้ช าระบญัชี 

  หากมีทรัพย์สินของหอการค้า เหลือจากการช าระบญัชี ให้ยกให้แก่นิติบคุคลในประเทศไทยท่ี 

มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการกศุลสาธารณะแหง่หนึง่แหง่ใด หรือหลายแหง่ตามมตขิองท่ีประชมุใหญ่ 
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