
ขอบังคับของ 
หอการคาจังหวัดระยอง 

  หอการคาน้ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 และอยูในการดูแลของสํานักงาน 
จดทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดระยอง 
 

หมวดที่ 1 
บทความทั่วไป 

  ขอ 1.  ชื่อของหอการคา หอการคามีชื่อวา “หอการคาจังหวัดระยอง” เขียนชื่อเปน
ภาษาอังกฤษวา  “ THE RAYONG CHAMBER OF COMMERCE”   เรียกชื่อเปนภาษาอังกฤษวา   “เดอะ  
ระยอง  แชมเบอร  ออฟ  คอมเมอรช”  คําวา  “หอการคา”  ตอไปในขอบังคับน้ีใหหมายความถึง “หอการคา
จังหวัดระยอง” 
  ขอ 2.  สํานักงานหอการคา  ต้ังอยู ณ  ศาลากลางจังหวัดระยอง อาคาร 2  ชั้น 2    
ถนนตากสินมหาราช ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 
  ขอ 3.  ตราของหอการคา มีเคร่ืองหมายเปนรูปดังน้ี 
             ตรงกลางมีรูปเรือใบ  นํ้าทะเล  มีชื่อหอการคาภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ดานขางทั้ง
สองขาง  ลอมรอบดวยเสนขอบเปนรูปหัวใจ 

 

 
 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค 

  ขอ 4.  หอการคามีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 
             (1)   สงเสริมวิสาหกิจตาง ๆ เพื่อประโยชนในทางการคา   อุตสาหกรรม        
เกษตรกรรม การเงิน การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ  และเศรษฐกิจในเขตจังหวัดระยอง เชน รวบรวม
สถิติ เผยแพรขาวสารการคาวิจัยเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว การออกใบรับรอง
แหลงกําเนิดสินคา การวางมาตรฐานคุณภาพของสินคา  การตรวจสอบมาตรฐานสินคา จัดต้ังและดําเนินการ
สถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ พิพิธภัณฑสินคา การจัดงานแสดงสินคา การเปน
อนุญาโตตุลาการขอพิพาททางการคา 



   (2)  รับปรึกษาและใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
การเงิน การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ หรือเศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการดําเนิน
ธุรกิจของสมาชิก 
   (3)  ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกหอการคาไทยและรัฐบาล เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 
   (4)  ประสานงานในทางการคา ระหวางผูประกอบการคากับทางราชการ 
   (5)  เพื่อชวยเหลือและสงเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห 
   (6)  ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของหอการคา หรือตามที่
ทางราชการมอบหมาย 

 
หมวดที่ 3 

สมาชิกและสมาชิกภาพ 
ขอ 5.  ประเภทสมาชิก สมาชิกของหอการคาแบงออกเปนสี่ประเภทและมีคุณสมบัติดังน้ี คือ

             (1)   สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีบุคคล
สัญชาติ 

ไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนทุนของนิติบุคคลน้ัน และประกอบวิสาหกิจในทางการคา 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ  หรือเศรษฐกิจ  หรือเปนรัฐวิสาหกิจ 
สหกรณ  กลุมเกษตร  ซึ่งมีภูมิลําเนาหรือที่ต้ังสํานักงานอยูในเขตจังหวัดระยอง   
             (2)   สมาชิกวิสามัญ  ไดแกบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติ เชนเดียวกับ
สมาชิกสามัญ แตไมประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ 
                (3)   สมาชิกสมทบ  ไดแก   
                       (3.1) บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือสมาคมการคาที่มิไดมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 มาตรา 20 วรรคหน่ึง 
              (3.2)  บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มิไดมีสัญชาติไทย ประกอบวิสาหกิจในทาง
การคา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม  การเงิน  การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ    หรือเศรษฐกิจ ซึ่งมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดระยอง 
              (3.3) สมาชิกของสมาคม ชมรม กลุมวิสาหกิจ ซึ่งมภีูมิลําเนาอยูในจังหวัดระยอง 
และสมาคม ชมรม กลุมวิสาหกิจน้ัน ตองเปนสมาชิกสามัญของหอการคาจังหวัดระยอง 
            (4)   สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแกบุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นวาเปนผูทรงคุณวุฒิ หรือเปนผู
มีอุปการะคุณแกหอการคา ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกหอการคาตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
หอการคา พ.ศ.2509 และผูน้ันตอบรับคําเชิญ   
  ขอ 6.  คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกหอการคานอกจากคุณสมบัติตามขอ 5 แลว ยังตอง
ประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปน้ี 



            (1)  ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา 
                                             1.  เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 
       2.  ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร
ความสามารถ 
                                             3. ไมเปนบุคคลที่เคยตองโทษจําคุกพิพากษาถึงที่สุดของศาลมากอน เวแตความผิด 
                                                  ลหุโทษ หรือความผิดที่อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่
กระทํา 
                                                 โดยประมาท 
                                            4.  ไมเปนโรคอันพึงรังเกียจแกสังคม 
                                            5.   เปนผูที่มีฐานะมั่นคงพอสมควร 
                                            6.   เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
            (2)  ในกรณีที่เปนนิติบุคคล 
                                            1.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
      2.   มีฐานะมั่นคงพอสมควร 
  ใหนําความในขอ 6 (1) มาใชบังคับแกคุณสมบัติของผูแทนนิติบุคคลที่ไดรับแตงต้ังใหมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลที่เปนสมาชิกตามขอ 10.ดวย 
  ขอ 7.  การสมัครเขาเปนสมาชิก ผูที่ประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ 
หรือสมาชิกสมทบของหอการคา จะตองยื่นความจํานงตอเลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ 
ตามแบบพิมพที่หอการคาไดกําหนดไว โดยมีสมาชิกสามัญเปนผูรับรองอยางนอยสองคน 
  ขอ 8.  การพิจารณาคําขอสมัครเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทน
เลขาธิการ นําใบสมัครเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการในคราวตอไปคร้ังแรกหลังจากที่ไดรับใบสมัคร เมื่อ
คณะกรรมการมีมติใหรับหรือไมรับผูใดเขาเปนสมาชิก ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหผูน้ันทราบภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันลงมติ 
  ขอ 9.  ภายใตบังคับขอ 8. แหงขอบังคับหอการคา วันเร่ิมสมาชิกภาพ สมาชิกภาพ เร่ิมต้ังแต
วันที่ผูสมัครไดชําระคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิกและคาบํารุงประจําปของหอการคาเรียบรอยแลว 
  ขอ 10.  สมาชิกที่เปนนิติบุคคล ตองแตงต้ังผูแทนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มีอํานาจเต็มกระทํา
กิจการแทนนิตบุคคลน้ันไดไมเกินสองคน เพื่อปฏิบัติการในหนาที่และใชสิทธิแทนนิติบุคคลน้ันไดเพียงเทาที่
สมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทเดียวกันน้ันพึงจะมี  ในการน้ีผูแทนจะมอบหมายใหบุคคลอ่ืนกระทําแทนหรือ
แตงต้ังตัวแทนชวงมิได 
   บุคคลเดียวกันจะเปนผูแทนที่มีอํานาจเต็มของสมาชิกเกินหน่ึงรายมิได 
  ขอ 11.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปน้ี 
   (1)   ตาย  หรือสิ้นสภาพนิติบุคคล 



                                         (2)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 5. 
                                         (3)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการเห็นชอบ 
                                         (4)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนบุคคลลมละลาย 
                                         (5)  ถูกศาลสั่งใหเปนบุคคลไรความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไรความสามารถ 
                                         (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือ ความผิดที่ 
                                               อัตราโทษไมสูงกวาความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท 
                                         (7)  คณะกรรมการมีมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 
                                                สามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 
                                                1.  กระทําการใด ๆ ที่ทําใหหอการคาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยเจตนา 
                                                2.  กระทําการละเมิดขอบังคับโดยเจตนา 
                                                3. ไมชําระเงินคาบํารุงประจําป และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่ครบสามสิบวัน
แลว 
  ขอ 12.  นายทะเบียนสมาชิก ใหนายทะเบียนจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บไว ณ สํานักงาน
หอการคาโดยอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 
                                        1.  ชื่อและสัญชาติของสมาชิก 
                                        2.  ชื่อที่ใชในการประกอบวิสาหกิจ และประเภทของวิสาหกิจ 
                                        3.  ที่ต้ังสํานักงานของสมาชิก 
                                        4.  วันที่เขาเปนสมาชิก 
 

หมวดที่ 4 
สิทธิและหนาที่ของสมาชิก 

ขอ 13.  สิทธิของสมาชิก 
                                      (1) ไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการอันอยูใน
วัตถุประสงคของหอการคา จากหอการคาเทาที่จะอํานวยได 
                                      (2)  เสนอความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําตอหอการคา หรือคณะกรรมการในเร่ืองใด ๆ 
อันอยูในวัตถุประสงคของหอการคา เพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองของหอการคา 
                                      (3)  ขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคาได โดยทําเปนหนังสือยื่นตอ
เลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ 
                                      (4)  เขารวมประชุมอภิปราย แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการเสนอญัตติในการ
ประชุมใหญสมาชิก 
                                      (5)  มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายของหอการคา 



                                      (6)  สมาชิกสามัญเทาน้ันมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญและจะมี
สิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการเมื่อไดเปนสมาชิกมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาหน่ึงป 

ขอ 14.  หนาที่ของสมาชิก 
                                        (1)  ตองปฏิบัติตามขอบังคับของหอการคา มติของที่ประชุมใหญ มติของ
คณะกรรมการและหนาที่ซึ่งตนไดรับมอบหมายจากหอการคาดวยความซื่อสัตยโดยเครงครัด 
                                        (2)  ดํารงรักษาเกียรติและผลประโยชนสวนไดเสียของหอการคา ตลอดจนตองรักษา
ความลับในขอประชุมหรือวิธีการของหอการคา ไมเปดเผยขอความซึ่งอาจจะนําความเสื่อมเสียสูหอการคาโดย
เด็ดขาด 
                                        (3)  สงเสริมสนับสนุนกิจการของหอการคาใหเจริญรุงเรือง และมีความกาวหนาอยู
เสมอ 
                                        (4)  ตองรักษาไวซึ่งความสามัคคีธรรมระหวางสมาชิก และปฏิบัติกิจการคาในทํานอง
ชวยเหลือกันดวยความซื่อสัตยสุจริต 
                                        (5)  ชําระคาบํารุงใหแกหอการคาตามกําหนด 
                                        (6)  สมาชิกผูใดเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ ยายที่อยู ยายที่ต้ังสํานักงาน เปลี่ยนแปลง
วิสาหกิจหรือเปลี่ยนผูแทนนิติบุคคล จะตองแจงใหเลขาธิการทราบเปนหนังสือภายในกําหนดเวลาเจ็ดวันนับ
แตเปลี่ยนแปลง 
 

หมวดที่ 5 
คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคําบํารุงหอการคา 

ขอ 15.  คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงหอการคา 
                                        (1)  สมาชิกสามัญ  จะตองชําระคาลงทะเบียน  500  บาท  (หารอยบาท)   และคาบํารุง
หอการคาเปนประจําป ๆ ละ 1,000 บาท  (หน่ึงพันบาท)     
                                       (2)  สมาชิกวิสามัญ  จะตองชําระคาลงทะเบียน  200บาท  (สองรอยบาท)   และคาบํารุง
หอการคาประจําป ๆ ละ 500 บาท  (หารอยบาท)   
                   (3)  สมาชิกสมทบ  (3.1) จะตองชําระคาลงทะเบียน 200  บาท (สองรอยบาท)  และคา
บํารุงหอการคาประจําป ๆ ละ 500 บาท  (หารอยบาท)  
                (3.2) จะตองชําระคาลงทะเบียน 2,000  บาท (สองพันบาท)  และคาบํารุง
หอการคาประจําป ๆ ละ 8,000 บาท  (แปดพันบาท)  
        สวนสมาชิก (3.3) ไมตองชําระคาลงทะเบียนหรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น 

    (4)  สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไมตองชําระคาลงทะเบียน หรือคาบํารุงอยางใดทั้งสิ้น 



  ขอ 16.  คาบํารุงพิเศษ หอการคาอาจเรียกเก็บคาบํารุงพิเศษจํานวนเทาใดจากสมาชิกไดเปน
คร้ังคราว โดยที่ประชุมใหญลงมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสามัญที่มาประชุม
ทั้งหมด    
 

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการของหอการคา 

  ขอ 17. ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เปนผูบริหารงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หอการคา และเปนผูแทนของหอการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ประกอบดวยสมาชิกสามัญซึ่ง
ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญมีจํานวนไมนอยกวาสิบหาคนและไมเกินหาสิบคน 
                                         เวนแตที่ประชุมใหญคร้ังน้ัน ๆ จะมีมติอยางอ่ืน การเลือกต้ังกรรมการใหกระทําดวย
วิธีลงคะแนนลับโดยใหสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญหรือสมาชิกสมทบ เสนอชื่อของสมาชิกสามัญซึ่งอยู
ในที่ประชุมใหญ ซึ่งตนประสงคจะใหเขาสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการตอที่ประชุมใหญ โดยมีสมาชิกสามัญ
อ่ืนรับรองไมนอยกวาสองคน แลวใหที่ประชุมใหญลงมติเลือกต้ังใหผูที่ไดรับคะแนนสูงตามลําดับไดเปน
กรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคแรก และตามมติที่ประชุมใหญคร้ังน้ัน ๆ ถามีผูไดคะแนนเทากันใน
ลําดับสุดทายที่จะไดเปนกรรมการคราวน้ันใหที่ประชุมใหญลงมติใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนนเทากัน หากปรากฏ
วาไดคะแนนเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก 
                                        ใหคณะกรรมการเลือกต้ังกันเองเพื่อดํารงตําแหนงประธานกรรมการหน่ึงคน รอง
ประธานไมนอยกวาสองคน และเหรัญญิกหน่ึงคน ใหประธานกรรมการเปนผูเลือกเลขาธิการ นายทะเบียน 
ปฏิคม ประชาสัมพันธ ตําแหนงละหน่ึงคน และตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จากบุคคลที่เปนกรรมการที่
จะไดกําหนดหนาที่ตามที่เห็นสมควร 
                                        คณะกรรมการของหอการคาอยูในตําแหนงไดสมัยละสองป 
                                        กรณีที่ประธานกรรมการพนจากตําแหนงกอนครบวาระใหที่ประชุมคณะกรรมการลง
มติเลือกกรรมการผูหน่ึงดํารงตําแหนงแทนจนครบวาระ และในกรณีเชนน้ีไมนับเปนหน่ึงสมัย 
   ประธานกรรมการเปนไดไมเกินสองสมัยติดตอกัน เมื่อครบวาระการเปนประธาน
กรรมการแลว ใหดํารงตําแหนงประธานกิตติมศักด์ิ เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติ เปนการรําลึกถึงคุณงามความดีที่ได
ทําคุณประโยชนใหกับองคกร รวมทั้งมีสิทธิ์ใหความเห็น คําปรึกษาชี้แนะ และเสนอแนะตอคณะกรรมการใน
การดําเนินงานหอการคา 
                                         ภายใตขอบังคับของมาตรา 26 และ 40 แหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 
กรรมการที่พนจากตําแหนงกรรมการไปแลวอาจไดรับเลือกต้ัง หรือแตงต้ังเปนกรรมการอีกก็ได 
   หากมีความจําเปนคณะกรรมการอาจพิจารณาสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ ไดใหความเห็น คําปรึกษาชี้แนะ และเสนอแนะตอคณะกรรมการในการดําเนินงานของ
หอการคา 

ขอ 18.  การพนจากตําแหนงกรรมการ กรรมการยอมพนจากตําแหนงในกรณี ดังตอไปน้ี 



                          (1)   ครบกําหนดออกตามวาระ 
                          (2)   ลาออก  โดยคณะกรรมการไดลงมติอนุมัติแลว เวนแตการลาออกเฉพาะตําแหนง
ตามขอ 17.วรรคสาม 
                                       (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
                                       (4)  ที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากการเปนกรรมการ 
                                       (5)  เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสั่งใหออกตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ
หอการคา พ.ศ.2509 
                                       (6)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษตามพระราชบัญญัติหอการคาพ.ศ.2509 
          (7)  ขาดการประชุมคณะกรรมการ 3 คร้ัง ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 
                                       (8)  ประธานกรรมการ พนจากตําแหนงเมื่อเขาดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

                          ในกรณีที่ผูแทนสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคล ตามขอ 10. ที่ไดรับเลือกต้ังตาย หรือพนจาก
ตําแหนงผูแทนของสมาชิกน้ัน ผูแทนใหมของสมาชิกน้ันจะเขาเปนกรรมการแทนก็ได 
  ขอ 19.  กรณทีี่กรรมการพนจากตําแหนงกรรมการกอนครบกําหนดออกตามวาระ 
คณะกรรมการอาจเรียกประชุมใหญสมาชิกเพื่อเลือกต้ังสมาชิกสามัญเปนกรรมการในตําแหนงที่วางอยูได แต
กรรมการที่ไดรับเลือกต้ังน้ีใหเปนกรรมการอยูไดตามวาระของผูที่ตนแทน 
                           กรณีคณะกรรมการพนจากตําแหนงทั้งคณะกอนครบกําหนดออกตามวาระให
คณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงน้ันดําเนินการจัดประชุมใหญสมาชิกเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม ใน
กรณีน้ีใหนําความในขอ 24. มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                          คณะกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ังตามวรรคสอง อยูในตําแหนงไดตามวาระขอ
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงไป 
  ขอ 20.  องคประชุมในการประชุมของคณะกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการจะตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะนับวาเปนองคประชุม 
                           ในกรณีที่มีจํานวนกรรมการในคณะนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
กรรมการที่เหลืออยูยอมทํากิจการไดเฉพาะแตในเร่ืองนัดเรียกประชุมใหญ  หรือกระทํากิจการอันสมควรทุก
อยางเพื่อปกปกรักษาผลประโยชนของหอการคาเทาน้ัน 
  ขอ 21.  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึง มีเสียง
หน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสยีงเทากันใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียง
ชี้ขาด 
                           ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับใหถือวา
มติน้ันใชบังคับมิได 



  ขอ 22.  ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานอาวุโสตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน ถาทั้งประธาน
กรรมการและรองประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเปน
ประธานในที่ประชุมเฉพาะในการประชุมคราวน้ัน 
  ขอ 23.  การประชุมคณะกรรมการ  ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง 
อน่ึง กรณีจําเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูทําหนาที่แทน หรือกรรมการรวมกันไมนอยกวาหาคนจะ
เรียกประชุมพิเศษขึ้นก็ได 
  ขอ 24.  การเขารับหนาที่ของคณะกรรมการ เมื่อมีการเลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม ให
คณะกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหมตอนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัด
ระยอง ภายในสามสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง และสงมอบหนาที่ใหคณะกรรมการชุดใหมภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายทะเบียนหอการคารับจดทะเบียน 
            ในกรณทีี่นายทะเบียนหอการคายังมิไดรับจดทะเบียนคณะกรรมการชุดใหม และ
คณะกรรมการที่พนจากตําแหนงยังมิไดสงมอบหนาที่ตามวรรคแรกใหคณะกรรมการที่พนจากตําแหนงน้ันมี
อํานาจหนาที่บริหารกิจการของหอการคาจังหวัดตอไปจนกวานายทะเบียนหอการคาจะรับจดทะเบียน
คณะกรรมการชุดใหม และคณะกรรมการชุดใหมน้ันเขารับหนาที่แลว 

ขอ 25.  อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังน้ี 
              (1)   จัดดําเนินกิจการและทรัพยสินของหอการคาใหเปนไปตามขอบังคับและมติของที่
ประชุม 
                                       (2)  เลือกต้ังกรรมการใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในคณะกรรมการนอกเหนือจากที่เปน
อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ 
                                       (3)   วางระเบียบในการปฏิบัติงานของหอการคาใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
                                       (4)  วาจาง แตงต้ัง และถอดถอนที่ปรึกษาของคณะกรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาที่
และพนักงานทั้งปวงในการกระทํากิจการเฉพาะอยาง หรือพิจารณาเร่ืองตาง ๆ อันอยูในขอบเขตหนาที่ของ
หอการคา เพื่อใหการดําเนินงานของหอการคาเปนไปโดยความเรียบรอย ที่ปรึกษาของคณะกรรมการและ
อนุกรรมการดังกลาวจะแตงต้ังจากกรรมการ หรือสมาชิกของหอการคา หรือบุคคลภายนอกก็ได 
               (5)  สรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยสรรหามาจากผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ เพื่อเสนอ
ใหคณะกรรมการพิจารณาใหการรับรอง และแตงต้ังเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การสรรหา การรับรอง การ
แตงต้ัง ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการที่ลงคะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมด 
               กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มิไดเปนกรรมการตามขอ 17. วรรค 1 

ขอ 26.  อํานาจหนาที่กรรมการตําแหนงตาง ๆ มีดังน้ี 



                                        (1)   ประธานกรรมการ  มีหนาที่อํานวยการเพื่อใหการดําเนินงานของหอการคา
เปนไปตามขอบังคับและระเบียบการในการปฏิบัติงานของหอการคา เปนผูแทนของหอการคาในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตลอดจนในที่ประชุมใหญ 
                                       (2)   รองประธาน มีหนาที่เปนผูชวยเหลือประธานกรรมการในกิจการทั้งปวงอันอยูใน
อํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ และเปนผูทําหนาที่แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  
                                      (3)  เลขาธิการ มีหนาที่ทําการโตตอบหนังสือ เก็บรักษาเอกสารตาง ๆ ของหอการคา 
เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมใหญ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ
จะไดมอบหมาย 
                                     (4)    เหรัญญิก มีหนาที่รักษาและจายเงินของหอการคา ทําบัญชีการเงิน เก็บรักษาและ
จายพัสดุของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
                                     (5)   นายทะเบียน  มีหนาที่เกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนตาง ๆ อันมิใช
ทะเบียนเกี่ยวกับการเงินของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
                                    (6)  ปฏิคม มีหนาที่รักษาสํานักงานของหอการคาจังหวัด รักษาความเรียบรอยของ
สถานที่ รักษาสมุดเยี่ยม จัดสถานที่ประชุม ดูแลตอนรับ ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะได
มอบหมาย 

(7)   ประชาสัมพันธ  มีหนาที่เกี่ยวกับการเชิญชวนสมาชิก โฆษณา กิจการและผลงาน
ดาน 

ตาง ๆ ของหอการคา ตลอดจนปฏิบัติหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจะไดมอบหมาย 
         (8)    กรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีหนาที่ใหความเห็น คําปรึกษาชี้แนะ และเสนอแนะตอ
คณะกรรมการในการดําเนินงานของหอการคา 
  ขอ 27.  ภายใตขอบังคับแหงความในหมวดน้ี ใหนําความในหมวดที่ 7 การประชุมใหญ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 



หมวดที่ 7 
การประชุมใหญ 

  ขอ 28.  การประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสมาชิกอยางนอยทุก
ระยะเวลาสิบสองเดือน การประชุมเชนน้ีเรียกวา “การประชุมใหญสามัญ” 
                           การประชุมใหญคราวอ่ืนนอกจากการประชุมใหญตามวรรคกอนเรียกวา “การประชุม
ใหญวิสามัญ” 
  ขอ 29.  กําหนดการประชุมใหญ 
   (1) ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ภายในกําหนดหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
สิ้นปการบัญชีของหอการคาเปนประจําทุก ๆป 
   (2) ถามีเหตุใดเหตุหน่ึงซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นสมควร หรือสมาชิกมีจํานวนไม
นอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแสดงความจํานงโดยทําการรองขอเปนลายลักษณอักษร ยื่นตอ
เลขาธิการ หรือกรรมการผูทําหนาที่แทนเลขาธิการ ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันที่ลงมติหรือวันที่ไดรับหนังสือ 
  ขอ 30.  การสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุม คณะกรรมการจะตองสงหนังสือบอกกลาวถึงวัน 
เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญไปใหสมาชิกทุกคนทราบ โดยสงจดหมายทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ณ  ที่อยูของสมาชิกที่ปรากฎอยูในทะเบียนหรือสงใหถึงตัวสมาชิกกอนวันประชุมใหญไมนอยกวา
เจ็ดวัน 
              การจัดสงหนังสือบอกกลาวตามวรรคแรก ใหสงสําเนาบันทึกรายงานการประชุมใหญ
คร้ังที่แลว (ถามี) ไปดวย ในกรณีที่เปนการนัดประชุมใหญสามัญประจําปจะตองแนบสําเนารายงานประจําป 
และสําเนางบดุล รวมทั้งสําเนาบัญชีรายรับ-รายจาย ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพิ่มเติมไปดวย 
  ขอ 31.  องคประชุมในการประชุมใหญ ในการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญมาประชุม
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนจึงถือเปนองคประชุม 
  ขอ 32.  กรณีที่การประชุมในคร้ังแรกสมาชิกมาไมครบองคประชุม หากลวงพนกําหนดเวลา
นัดไปแลวหน่ึงชั่วโมงยังมีสมาชิกมาไมครบองคประชุม ถาการประชุมใหญคราวน้ันไดเรียกนัดเพราะสมาชิก
รองขอ ใหเลิกการประชุมใหญน้ัน ถามิใชเพราะสมาชิกรองขอ ใหเลื่อนการประชุมและใหทําการบอกกลาวนัด
ประชุมวัน เวลา และสถานที่ประชุมใหญน้ีอีกคร้ังหน่ึง  ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันประชุมใหญ
คราวแรก ในการประชุมใหญคราวหลังน้ีจะมีสมาชิกมามากนอยเพียงใดก็ถือวาเปนองคประชุม 
  ขอ 33.  ประธานในที่ประชุม ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุมใหญ ถาประธาน
กรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานอาวุโสตามลําดับทําหนาที่แทน ถาทั้งประธาน
กรรมการและรองประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการคนหน่ึงคนใด
ขึ้นเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีกรรมการอยูในที่ประชุมเลยก็ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกคนหน่ึงคน
ใดเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวน้ัน 



  ขอ 34. วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ สมาชิกสามัญเทาน้ันมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และสมาชิกสามัญคนหน่ึง ๆ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
   ในการประชุมใหญใด ๆ ขอมติอันเสนอใหลงคะแนนใหตัดสินดวยวิธีชูมือ หรือ
วิธีการอ่ืนใด อันเปนการเปดเผยวาสมาชิกใดลงคะแนนเชนไร เวนแตเมื่อกอนหรือในเวลาที่แสดงผลแหงการชู
มือน้ัน คณะกรรมการเห็นสมควร หรือไดมีสมาชิกสามัญสองคนเปนอยางนอยติดใจขอใหลงคะแนนลับ 
  ขอ 35.  มติของที่ประชุมใหญ นอกจากที่กลาวไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับน้ีใหถือเอาคะแนน
เสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมใหญ ถาคะแนนเสียงเทากันจะเปนการชูมือก็ดี การลงคะแนนลับก็ดี หรือดวย
วิธีการอ่ืนใดก็ดี  ใหผูเปนประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ 36.  กิจการอันพึงกระทําในการประชุมใหญ มีดังน้ี 
(1) รับรองรายงานการประชุมใหญคราวกอน 
(2) พิจารณารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินการของหอการคาที่ผานมาในรอบ

ป (ถามี) 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล  (ถามี) 
(4) เลือกต้ังคณะกรรมการ (ในปที่ครบวาระ) 
(5) แตงต้ังอดีตประธานหอการคาเปนที่ปรึกษา และเลือกต้ังที่ปรึกษาของหอการคา

ประจําป ผูสอบบัญชีของหอการคาประจําป และกําหนดคาตอบแทน (ถามี) 
(6) กิจการที่ตองกระทําโดยอาศัยมติจากที่ประชุมใหญ 

  ขอ 37.  กิจการอันพึงกระทําในการประชุมสมาชิกประจําเดือน ไดแกกิจการอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธุรกิจทั่วไปของหอการคา นอกจากกิจการที่จําเปนจะตองกระทําโดยการประชุมใหญสามัญประจําปหรือ
การประชุมใหญวิสามัญ 
  ขอ 38.  การจัดทํารายงานบันทึกการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุม
ใหญ การประชุมสมาชิกอ่ืน ๆ และการประชุมอนุกรรมการใหจดบันทึกไวทุกคร้ังและตองเสนอที่ประชุมเพื่อ
รับรองในคราวที่มีการประชุมคร้ังตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลวสมาชิกจะดูไดในวันและเวลา
ทําการ 
 
 
 
 

หมวดที่ 8 
การเงิน  เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของหอการคา 



  ขอ  39.  วันสิ้นปทางการบัญชี ใหถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป เปนวันสิ้นปทางบัญชีของ
หอการคา 
  ขอ 40. การจัดทํางบดุล ใหคณะกรรมการจัดทํางบดุลที่เปนอยู ณ  วันสิ้นปทางบัญชีน้ัน แลว
สงใหผูสอบบัญชีไมเกินเดือนกุมภาพันธของทุกป และผูสอบบัญชีจะตองตรวจสอบใหแลวเสร็จกอนวัน
ประชุมใหญประจําปไมนอยกวาสามสิบวัน 
   งบดุลซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลว คณะกรรมการตองดําเนินการเสนอตอที่ประชุม
ใหญสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
   เมื่อเสนองบดุลใหคณะกรรมการ เสนอรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของ
หอการคาตอที่ประชุมดวย 
   ใหหอการคาสงสําเนารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของหอการคากับงบดุล 
ไปยังนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดระยอง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 
   อน่ึง ใหเก็บรักษารายงานการประชุมประจําปแสดงผลการดําเนินงานของหอการคา
กับ 
งบดุลไวที่สํานักงานหอการคา เพื่อใหสมาชิกขอตรวจดูได 
  ขอ 41.  อํานาจของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชีมีอํานาจเขาตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดา
เอกสารเกี่ยวกับการเงินของหอการคา และมีสิทธิสอบถามกรรมการตลอดจนเจาหนาที่ของหอการคาทุกคนที่มี
สวนเกี่ยวของกับบัญชี และเอกสารดังกลาว ในการน้ีกรรมการและเจาหนาที่จะตองชวยเหลือใหความสะดวก
ทุกประการเพื่อการตรวจสอบเชนวาน้ัน 
  ขอ 42.  การเก็บรักษาสมุดบัญชีและเอกสารการเงิน จะตองเก็บรักษาไว ณ  สํานักงาน
หอการคา และใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของเหรัญญิก 
  ขอ 43.  การเงินของหอการคา เงินสดของหอการคาจะตองนําฝากไว ณ ธนาคารพาณิชยแหง
ใดแหงหน่ึงซึ่งต้ังอยูในเขตทองที่จังหวัดซึ่งหอการคาน้ีต้ังอยูในนามของหอการคาโดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ 
   ใหมีเงินทดรองจายเกี่ยวกับกิจการของหอการคาไมเกิน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท
ถวน) ในการน้ีเหรัญญิกเปนผูรับผิดชอบดูแลและเก็บรักษาตัวเงิน 
   การฝากและการถอนเงินจากธนาคารใหอยูในอํานาจของประธานกรรมการหรือรอง
ประธาน หรือกรรมการคนใดคนหน่ึง โดยมีมติของที่ประชุมคณะกรรมการลงนามรวมกับเหรัญญิก 
  ขอ 44.  การจายเงินของหอการคา ใหประธานกรรมการ รองประธาน  หรือเลขาธิการคนใด
คนหน่ึงมีอํานาจสั่งจายเงินเกี่ยวกับกิจการของหอการคาไดคร้ังละไมเกิน 10,000  บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน)  

 ในการจายเงินคร้ังละเกินกวา 10,000  บาท (หน่ึงหมื่นบาทถวน)  ใหกระทําโดยมติ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการทุกคร้ังไป 



  ขอ 45. เงินทุนพิเศษ หอการคาจังหวัดระยองอาจหาเงินทุนพิเศษ  เพื่อมาดําเนินกิจการและ
สงเสริมความกาวหนาของหอการคาได โดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอกและสมาชิกรวมกันบริจาค หรือกระทํา
การอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและไมขัดตอกฎหมาย 
 

หมวดที่ 9 
การแกไขขอบังคับ  การเลิกหอการคา และการชําระบัญชี 

  ขอ 46.  การแกไขเปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดแตโดยมติของที่
ประชุมใหญ ซึ่งมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญที่ประชุมทั้งหมด 

ขอ 47.  การเลิกหอการคา หอการคาน้ีอาจเลิกไดดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปน้ี 
(1) เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน

สมาชิกสามัญที่มาประชุมทั้งหมด 
(2) เมื่อลมละลาย 
(3) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสั่งใหเลิก ตามมาตรา 43 แหง

พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 
  ขอ 48.  การชําระบัญชี เมื่อหอการคาน้ีตองเลิกไปเพราะเหตุหน่ึงเหตุใดใดดังกลาวในขอ 47. 
การชําระบัญชีของหอการคาใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2509 มาใชบังคับ 
   ในการที่หอการคาตองเลิกไปตามขอ 47 (1) ใหที่ประชุมใหญคราวน้ันลงมติเลือกต้ัง
กําหนดตัวผูชําระบัญชีเสียดวย และหากตองเลกิไปตามขอ 47(3)  ใหกรรมการทุกคนในคณะกรรมการชุด
สุดทายที่ไดจดทะเบียนเปนกรรมการตอนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดระยองเปนผูชําระบัญชี 
   หากมีทรัพยสินของหอการคาเหลือจากการชําระบัญชีใหยกใหแกนิติบุคคลใน
ประเทศไทยที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแหงหน่ึงแหงใด หรือหลายแหงตามมติของที่ประชุม
ใหญ 
 
 
 
 

หมวดที่ 10 
บทเฉพาะกาล 



  ขอ 49.  เมื่อนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดระยอง ไดอนุญาตใหจัดต้ังเปนหอการคาแลว
ใหผูเร่ิมกอต้ังทุกคนทําหนาที่กรรมการ (ชั่วคราว) จนกวาไดมีการเลือกต้ังกรรมการตามขอบังคับน้ี ซึ่งจะตอง
จัดใหมีขึ้นภายในกําหนดเวลาหน่ึงรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาตใหจัดต้ังเปนหอการคาแลว 
   ภายใตบังคับแหงความในวรรคแรกกรณีที่มีการประชุมใหญเลือกต้ังคณะกรรมการ
ชุดแรกในชวงเวลานอยกวาสามเดือนนับแตวันสิ้นปการบัญชีของหอการคาเปนวันต้ังตนคํานวณวาระกรรมการ
ตามขอ 17  วรรคสี่ 
  ขอ 50.  เพื่อประโยชนแหงความในขอบังคับขอ 7. ใหผูเร่ิมกอการจัดต้ังทุกคนทําหนาที่เปน
สมาชิก 
  ขอ 51.  ใหใชขอบังคับน้ี ต้ังแตวันที่นายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดระยองไดอนุญาตให
จัดต้ังเปนหอการคาเปนตนไป 
   
 

 


