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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
เปนปที่ ๒๑ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยหอการคา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัตหิ อการคา พ.ศ. ๒๕๐๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎและขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
*

“หอการคา” หมายความวา สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการคา การ
บริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ อันมิใชเปนการหาผล
กําไรหรือรายไดแบงปนกัน
*
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเฉพาะที่
เปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคา การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ
เศรษฐกิจ
*
“สหกรณ” หมายความวา สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเฉพาะที่มีวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการคา การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางหอการคา หรือนายทะเบียนหอการคา
ประจําจังหวัด แลวแตกรณี
*
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“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ
นี้ และกําหนดกิจการอื่น เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๒
การจัดตั้งหอการคา
มาตรา ๖ หอการคามี ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) หอการคาจังหวัด
(๒) หอการคาไทย
(๓) หอการคาตางประเทศ
(๔) สภาหอการคาแหงประเทศไทย
*

มาตรา ๗ ให จั ด ตั้ งสํ า นั ก งานกลางทะเบี ยนหอการค า ขึ้ น ในกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค า
กระทรวงพาณิชย เพื่อควบคุมการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนหอการคาทั่วราชอาณาจักร และทํา
หนาที่เปนสํานักงานทะเบียนหอการคาประจํากรุงเทพมหานคร
ในจังหวัด อื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหจัด ตั้ งสํานักงานทะเบียนหอการคา ประจํา
จังหวัดขึ้นตรงตอสํานักงานกลางทะเบียนหอการคา
ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายเปน
นายทะเบียนกลางหอการคาและนายทะเบียนหอการคาประจํากรุงเทพมหานคร และใหผูวาราชการจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานครหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัด
มาตรา ๘ หามมิใหผูใดจัดตั้งหอการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
การตั้งสาขาหอการคาจะกระทํามิได
มาตรา ๙ การขออนุญาตนัน้ ใหผเู ริ่มกอการจัดตั้งมีจาํ นวนไมนอยกวาหาคน ยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
**

มาตรา ๑๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขออนุญาตและพิจารณาแลวเห็นวาขอบังคับไมขัดตอ
กฎหมาย ไมเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และผูเริ่มกอการจัดตั้งเปน ผูซึ่งมีความประพฤติดี ใหนายทะเบียนสั่งอนุญาตและออก
ใบอนุญาตหอการคาใหแกผูขออนุญาต พรอมทั้งจดทะเบียนหอการคาใหดวย
*
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**

ถานายทะเบียนมีคําสั่งไมอนุญาต ใหแจงคําสั่งเปนหนังสือไปยังผูขออนุญาตโดยมิชักชา
ผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นได โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอนุญาตใหตั้งหอการคาและการเลิกหอการคา ใหนายทะเบียนกลางหอการคาประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๑ ใหหอการคาที่ไดรับใบอนุญาตและจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคล
มาตรา ๑๒ ถาใบอนุญาตหอการคาสูญหายหรือถูกทําลายใหหอการคายื่นคําขอรับใบแทน
มาตรา ๑๓ หอการคาตองมีขอบังคับ และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีขอความ ดังตอไปนี้
(๑) ชื่อ
(๒) วัตถุที่ประสงค
(๓) ที่ตั้งสํานักงาน
(๔) วิธีรับสมาชิกและใหสมาชิกออกจากหอการคาตลอดจนสิทธิและหนาที่ของสมาชิก
(๕) การดําเนินกิจการของหอการคา การตั้ง การออกจากตําแหนง และการประชุมของ
กรรมการตลอดจนการประชุมใหญ
ขอบังคับของหอการคาตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนพรอมกับการยื่นคําขออนุญาต
จัดตั้งหอการคา กอนออกใบอนุญาต ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับนั้นก็ได
*

มาตรา ๑๔ หอการคาจังหวัดจะจัดตั้งขึ้นไดจังหวัดละหนึ่งหอการคา โดยหอการคาจังหวัด
ในกรุงเทพมหานครใหเรียกวาหอการคาไทย
หอการคาตางประเทศจะจัดตั้งขึ้นไดเพียงประเทศละหนึ่งหอการคา
มาตรา ๑๕ หอการคาไทย หอการคาตางประเทศ สมาคมการคา รัฐวิสาหกิจและสหกรณ
อาจรวมกันจัดตั้งขึ้นเปนสภาหอการคาแหงประเทศไทยได
มาตรา ๑๖ ชื่อของหอการคาตองเปนอักษรไทย แตจะมีอักษรตางประเทศกํากับไวทาย
หรือใตชื่ออักษรไทยดวยก็ได และจะใชชื่อไดแตเฉพาะที่ปรากฏในขอบังคับเทานั้น หามมิใหใชขอความ
“หอการค า จั งหวั ด หอการค า ไทย หอการค า ตา งประเทศ หรือ สภาหอการคา แหง ประเทศไทย” หรื อ
ขอความที่มีความหมายในทํานองเดียวกัน ประกอบชื่อโดยมิไดเปนหอการคาตามพระราชบัญญัตินี้
ใหหอการคาจัดใหมีปายชื่ออานไดชัดเจนติดไวที่หนาสํานักงาน
มาตรา ๑๗ หามมิใหบุคคลใดใชชื่อที่มีอักษรไทยประกอบวา “หอการคา” หรือ “สภา
หอการคาแหงประเทศไทย” หรืออักษรตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา “หอการคา” หรือ “สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย” ในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสารอยางอื่นอันเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมิได
เปนหอการคา เวนแตเปนการใชในการขออนุญาตจัดตั้งหอการคา
มาตรา ๑๘ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาสอบถามหรือ
ใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งหอการคาได
*
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หมวด ๓
สมาชิกและคณะกรรมการของหอการคา
มาตรา ๑๙ หอการคามีสมาชิกไดเพียง ๔ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกสามัญ
(๒) สมาชิกวิสามัญ
(๓) สมาชิกสมทบ
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการหอการคา
*

มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ สมาชิกของหอการคาจังหวัดตองเปนบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนเงินทุนของ
นิติบุคคลนั้น และเปนผูประกอบวิสาหกิจในทางการคา การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือตองเปนสมาคมการคาที่มีสมาชิกซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจํานวน
ของสมาชิกทั้งหมด หรือตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ
สมาชิกสามัญของหอการคาจังหวัด นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแลว จะตองมี
ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่หอการคาตั้งอยูดวย
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสมาคมการคาที่มิไดมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง จะเปนไดแต
เพียงสมาชิกสมทบของหอการคาจังหวัดเทานั้น
สมาชิกของหอการคาจังหวัดหนึ่ง จะเปนสมาชิกสมทบของหอการคาไทย หรือหอการคา
จังหวัดอื่นอีกก็ได
*

มาตรา ๒๑ หอการคาไทยประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
นิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้นและ
เปนผู ประกอบวิสาหกิจในทางการคา การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การเงินหรือเศรษฐกิจ หรือเปนรัฐวิสาหกิจ สหกรณ หรือหอการคาจังหวัด
หอการคาจังหวัดตองเปนสมาชิกสามัญของหอการคาไทย
สมาชิกสามัญอื่นยกเวนหอการคาจังหวัดจะตองมีภูมิลาํ เนาอยูใ นเขตกรุงเทพมหานคร
สมาชิกของหอการคาไทย จะเปนสมาชิกสมทบของหอการคาจังหวัดอื่นอีกก็ได
*

มาตรา ๒๒ หอการคาตางประเทศประกอบดวยสมาชิกซึ่งมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรและ
เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติประเทศของหอการคานั้น หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติประเทศของ
หอการคานั้นเปนหุนสวนหรือผูถือหุนตั้งแตกึ่งจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้น รวมทั้งสาขาของนิติบุคคลที่
จดทะเบียนในประเทศของหอการคานั้นเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด และเปนผูประกอบวิสาหกิจ
ในทางการคา การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ
หอการคาตางประเทศตองเปนสมาชิกของสภาหอการคาแหงประเทศไทย
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗

*

มาตรา ๒๓ สภาหอการคาแหงประเทศไทยประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนผูแทนหอการคา
ตางประเทศหอละหาคน ผูแทนสมาคมการคาสมาคมละสองคน ผูแทนรัฐวิสาหกิจแหงละสองคน ผูแทน
สหกรณแหงละสองคน และผูแทนหอการคาไทยมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกของสภา
หอการคาแหงประเทศไทย
ผูแทนหอการคาไทยตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยผูแทนหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดที่
เปนสมาชิกของหอการคาไทย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเปนสมาชิกของหอการคาไทย หอการคาจังหวัด หอการคา
ตางประเทศ สมาคมการคา หรือสหกรณ จะเปนไดแตเพียงสมาชิกสมทบของสภาหอการคาแหงประเทศไทยเทานั้น
มาตรา ๒๔ ใหมีคณะกรรมการหอการคา ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการหอการคาจังหวัดประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง
จากสมาชิกสามัญ มีจํานวนตามขอบังคับของหอการคาจังหวัดนั้น
(๒) คณะกรรมการหอการคาไทยประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิกสามัญ มีจํานวนตามขอบังคับของหอการคาไทย แตในจํานวนนี้ตองเลือกตั้งจากสมาชิกซึ่งเปน
ผูแทนหอการคาจังหวัดตางๆ ดวยรวมกันไมนอยกวาสามคน
(๓) คณะกรรมการหอการคาตางประเทศประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญแหง
หอการคาตางประเทศเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ มีจํานวนตามขอบังคับของหอการคาตางประเทศนั้น
**
(๔) คณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย ประกอบดวย
(ก) ประธานกรรมการหอการคาไทยเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง
(ข) รองประธานกรรมการสี่คน โดยใหคณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย
เลือกตั้งจากกรรมการฝายหอการคาไทย หอการคาจังหวัด หอการคาตางประเทศ และสมาคมการคา ฝาย
ละหนึ่งคน
(ค) กรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับ โดยที่ประชุมใหญสมาชิกเลือกตั้งมา
จากผูแทนหอการคาไทย หอการคาจังหวัด หอการคาตางประเทศ และสมาคมการคา ฝายละเทากัน
(ง) กรรมการซึ่งกระทรวงพาณิชยแตงตั้งจากผูแทนรัฐวิสาหกิจและสหกรณรวมกัน
จํานวนหกคน
หมวด ๔
การดําเนินกิจการของหอการคา
***

มาตรา ๒๕ ใหหอการคามีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของหอการคา และเปน
ผูแทนของหอการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการ
หรือเจาหนาที่บริหารของหอการคาในระดับผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการทําการแทนก็ได
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๗
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
***
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๙ กําหนดใหผูซึ่งดํารง
ตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙ อยูในวันที่
พระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปจนครบวาระการดํารงตําแหนงตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของสภาหอการคาแหงประเทศไทย
**

มาตรา ๒๖ นอกจากการออกจากตําแหนงกรรมการตามขอบังคับของหอการคาแลว ให
กรรมการหอการคาออกจากตําแหนงเมื่อเปนบุคคลลมละลายหรือเมื่อตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และไมมีสิทธิเปนกรรมการหอการคาใดๆ อีก เวนแตจะพนกําหนดสามปนับแตได
พนจากการเปนบุคคลลมละลาย หรือนับแตวันพนโทษ
*
ในกรณีที่กรรมการที่มิใชกรรมการซึ่งกระทรวงพาณิชยแตงตั้งออกจากตําแหนงกอนครบ
วาระและวาระของกรรมการเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๔ แลวแตกรณี
เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทน และใหบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนนั้น อยูในตําแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
มาตรา ๒๗ สมาชิกของหอการคามีสิทธิขอตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคา
ได โดยยื่นคําขอเปนหนังสือตอหอการคา
มาตรา ๒๘ หอการคามีหนาที่ดังตอไปนี้
**
(๑) สงเสริมการคา การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป เชน รวบรวมสถิติ เผยแพรขาวสารการคา วิจัยเกี่ยวกับการคาและการ
เศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว การออกใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา การวางมาตรฐานแหงคุณภาพของ
สินคา การตรวจสอบมาตรฐานสินคา จัดตั้งและดําเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ
พิพิธภัณฑสินคา การจัดงานแสดงสินคา การเปนอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาททางการคา
**
(๒) รับปรึกษาและใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา การบริการ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดําเนิน
ธุรกิจของสมาชิก
(๓) ใหคาํ ปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐบาลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
(๔) ประสานงานในทางการคาระหวางผูป ระกอบการคากับทางราชการ
(๕) ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของหอการคา หรือตามที่ทาง
ราชการมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ภายใตบังคับมาตรา ๒๘ หามมิใหหอการคากระทําการใดๆ ดังตอไปนี้
***
(๑) ประกอบวิสาหกิจโดยหอการคานั้นเอง หรือเขาดําเนินการในการประกอบวิสาหกิจ
ของสมาชิกหรือเขามีสวน ถือหุน เปนหุนสวน หรือรวมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆ เวนแต
เปนการถือตราสารหนี้ หรือเขาถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีผูบริจาคหรือมอบใหแก
หอการคา
(๒) ดําเนินการดวยประการใดๆ ในอันที่จะกดราคาสินคาหรือคาบริการใหตกต่ําเกิน
สมควร หรือทําใหสูงเกินสมควร หรือทําใหเกิดปนปวนเกี่ยวกับราคาสินคาหรือคาบริการ
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๐
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑
***
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒
**

*

(๓) ใหเงิน หรือใหกูยืมเงินแกสมาชิกหรือบุคคลอื่นใด เวนแตเปนการใหเพื่อการกุศล
สาธารณะ หรือตามหนาที่ศีลธรรม หรือตามควรแกอัธยาศัยในสังคม หรือเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน
ของหอการคา
(๔) ดําเนินการดวยประการใดๆ เพื่อเพิ่ม ลด หรือกํากัดปริมาณการผลิต ปริมาณสินคา
ที่จําหนายหรือบริการอื่น และการดําเนินการดังกลาวนั้นเปนผลเสียหายแกตลาดการคา การเงิน ภายใน
หรือภายนอกประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ
(๕) ดําเนินการดวยประการใดๆ อันเปนการทําลายการแขงขันอันพึงมีตามปกติวิสัยของ
การประกอบวิสาหกิจ เวนแตจะเปนการปฏิบัติตามนโยบายหรือระเบียบของทางราชการ
(๖) ดําเนินการดวยประการใดๆ อันอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ
หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗) กีดกันหรือขัดขวางมิใหผูใดซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกไดตามขอบังคับของ
หอการคาเขาเปนสมาชิก หรือบังคับดวยประการใดๆ ใหเขาเปนสมาชิกโดยผูนั้นไมสมัครใจ หรือให
สมาชิกออกจากหอการคาโดยเจตนาอันไมสุจริต หรือขัดตอขอบังคับของหอการคา
(๘) เปดเผยสถิติ เอกสาร หรือขอความอันเกี่ยวกับประโยชนสวนไดเสีย โดยเฉพาะของ
สมาชิกผูใด เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสมาชิกผูนั้น
**
(๙) ให หรือยอมใหบุคคลอื่นซึ่งมิใชกรรมการดําเนินกิจการในหนาที่ของกรรมการ เวน
แตผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๒๕
มาตรา ๓๐ หามมิใหหอการคาแบงปนผลกําไรหรือรายไดใหแกสมาชิก หรือดําเนินการ
ในทางการเมือง
หมวด ๕
ควบคุมหอการคา
มาตรา ๓๑ ใหนายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหกรรมการหรือสมาชิกมาชี้แจง
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของหอการคา หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม
ของหอการคาได
มาตรา ๓๒ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของหอการคาไดในระหวางเวลาทํางานของหอการคา
ในการปฏิ บั ติ ก ารตามวรรคหนึ่ง ให พ นัก งานเจ า หน า ที่ แ สดงบั ต รประจํ า ตัว พนัก งาน
เจาหนาที่ตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
ในการปฏิบัติการของนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย
ความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร หรือใหคําชี้แจงแกนายทะเบียน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามที่ขอรอง
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔

**

มาตรา ๓๓ ใหหอการคาจัดทําทะเบียนสมาชิกเก็บรักษาไวที่สํานักงานของหอการคาและ
ใหสงสําเนาทะเบียนสมาชิกนั้นแกนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตและจด
ทะเบียนเปนหอการคา ทะเบียนสมาชิกนั้นอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและสัญชาติของสมาชิก
(๒) ชื่อที่ใชในการประกอบวิสาหกิจและประเภทของวิสาหกิจ
(๓) ที่ตั้งสํานักงานของสมาชิก
(๔) วันที่เขาเปนสมาชิก
เมื่อมีการรับสมาชิกใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิก ใหหอการคาแจง
การรับสมาชิกใหม หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นตอนายทะเบียนภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่รับสมาชิก
ใหมหรือมีการเปลี่ยนแปลง
มาตรา ๓๔ ใหหอการคาจัดทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดวา
เปนรอบปในทางบัญชีของหอการคานั้น
งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงจํานวนสินทรัพยและหนี้สินของหอการคา กับทั้งบัญชีรายรับ
รายจาย งบดุลตองทําใหแลวเสร็จและจัดใหมีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติตอที่ประชุม
ใหญของหอการคาภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่สิ้นปการบัญชี
มาตรา ๓๕ ใหหอการคาจัดทํารายงานประจําป แสดงผลการดําเนินกิจการของหอการคา
เสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบดุล และใหสงสําเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ
มาตรา ๓๖ การแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับของหอการคาจะกระทําไดก็แตโดยมติของ
ที่ประชุมใหญ และตองนําไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่ที่ประชุม
ใหญลงมติ แตถานายทะเบียนเห็นวาการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้นขัดตอวัตถุที่ประสงคของหอการคา
หรือขัดตอกฎหมาย หามมิใหนายทะเบียนรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับนั้น
ถานายทะเบียนไมรับจดทะเบียนการแกไขหรือเพิ่มเติมขอบังคับ ใหนํามาตรา ๑๐ วรรคสอง
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ การตั้งกรรมการหรือการเปลี่ยนตัวกรรมการของหอการคา ตองนําไปจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
*
ถานายทะเบียนเห็นวาผูไดรับการตั้งใหเปนกรรมการนั้นเปนผูซึ่งมีความประพฤติเสื่อม
เสียหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนผูนั้นเปนกรรมการของหอการคาได
มาตรา ๓๘ ผูใดประสงคจะขอตรวจหรือคัดเอกสาร หรือขอใหคัดและรับรองสําเนา
เอกสารเกี่ยวกับหอการคา ใหยื่นคําขอตามแบบที่นายทะเบียนกลางหอการคากําหนด
มาตรา ๓๙ เมื่อปรากฏวาคณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกของหอการคากระทํา
การใดๆ อันอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕

ของประชาชน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหคณะกรรมการ กรรมการหรือสมาชิกนั้นระงับหรือ
จัดการแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด
มาตรา ๔๐ เมื่อหอการคากระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙ รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให
กรรมการทั้งคณะหรือเปนรายบุคคลออกจากตําแหนงได ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการหรือกรรมการนั้นไม
มีสิทธิเปนกรรมการหอการคาอีก เวนแตจะพนกําหนดสามปนับแตวันที่ถูกรัฐมนตรีสั่งใหออกจากตําแหนง
มาตรา ๔๑ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาหอการคาใดจะดําเนินการไมชอบดวยกฎหมาย หรือ
อาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหหอการคานั้นแจงวันเวลาประชุมทุกคราวมาใหนายทะเบียนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน ในกรณีเชนนี้ ใหนายทะเบียนหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปฟงการประชุมได
หอการคาใดไมแจงวันเวลาประชุมตามคําสั่งของนายทะเบียน ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่ง
ใหหอการคานั้นงดการประชุมไดครั้งหนึ่งไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่นายทะเบียนสั่ง
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งใหงดการประชุม ใหนาํ มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
*

มาตรา ๔๒ ถาที่ประชุมใหญของหอการคาลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย หรือขอบังคับ
ของหอการคา เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอ ใหศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ
นั้นเสีย แตในกรณีที่สมาชิกรองขอใหเพิกถอนใหกระทําภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดลงมตินั้น
มาตรา ๔๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเลิกหอการคาไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เมื่อปรากฏวาการกระทําของหอการคาผิดตอกฎหมายหรือเปนภัยตอเศรษฐกิจ
ความมั่นคงของประเทศ หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) เมื่อหอการคาปฏิบัตกิ ารอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙ และการกระทํานั้นเปนการ
เสียหายอยางรายแรง
(๓) เมื่อหอการคาไมสามารถดําเนินกิจการตอไป หรือหยุดดําเนินกิจการตั้งแตสองปขึ้นไป
**
(๔) เมื่อปรากฏวาหอการคาให หรือยอมใหบุคคลอื่นซึง่ มิใชกรรมการดําเนินกิจการใน
หนาที่ของกรรมการ เวนแตผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๒๕
กรรมการของหอการคาที่รัฐมนตรีสั่งใหเลิกตาม (๑) (๒) หรือ (๔) ผูใดซึ่งมีสวนในการ
กระทําอันเปนเหตุใหหอการคานัน้ ถูกรัฐมนตรีสั่งใหเลิก ไมมีสิทธิเปนกรรมการหอการคาอีก เวนแตจะพน
กําหนดสามปนับแตวันที่รัฐมนตรีสั่งใหเลิกหอการคานัน้
หมวด ๖
การเลิกหอการคา
มาตรา ๔๔ หอการคายอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖
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**

(๒) เมื่อลมละลาย
(๓) เมื่อรัฐมนตรีสั่งใหเลิกตามมาตรา ๔๓
ใหหอการคาทีเ่ ลิกตาม (๑) หรือ (๒) แจงใหนายทะเบียนทราบภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่เกิดมีเหตุที่ทําใหเลิก
มาตรา ๔๕ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ วรรคสาม เมื่อหอการคาใดเลิกไปเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่งตามที่ระบุไวในมาตรา ๔๔ ใหนายทะเบียนเพิกถอนใบอนุญาตและขีดชื่อหอการคานัน้ ออกจากทะเบียน
ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาหอการคานั้นคงดําเนินการตอไปไดเพียงเทาที่จําเปนเพื่อการชําระบัญชีเทานั้น
มาตรา ๔๖ การชําระบัญชีหอการคาซึ่งเลิกตามมาตรา ๔๔ ใหนําบทบัญญัติแหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยอันวาดวยการชําระบัญชีหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๗ เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดจะแบงใหแกสมาชิกของ
หอการคาไมได ทรัพยสินทั้งนั้นจะตองโอนไปใหแกนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุที่ประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ
ตามที่ระบุไวในขอบังคับของหอการคา หรือถาไมไดระบุไวก็ใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญวาจะโอนไป
ให แ ก นิ ติ บุ ค คลใดที่ มี วั ต ถุ ที่ ป ระสงค เ กี่ ย วกั บ การกุ ศ ลสาธารณะ ในกรณี น อกจากที่ ก ล า วมาแล ว
ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของรัฐ
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๙ ผูใดเปนสมาชิกของหอการคาที่มิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๘ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๕๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกไมเกิน
วันละหาสิบบาทจนกวาจะไดจัดการแกไขใหถูกตอง
มาตรา ๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท และปรับอีกไมเกิน
วันละหาสิบบาทจนกวาจะเลิกใช
มาตรา ๕๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๓๑ หรือ
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสี่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๓ หอการคาใดไมยอมใหสมาชิกตรวจสอบกิจการและทรัพยสินของหอการคา
นั้นตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๔ หอการคาใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๕๕ กรรมการของหอการคาผูใดฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือกระทําการอันเปนการผิด
วัตถุที่ประสงคของหอการคาและการกระทํานั้นเปนภัยตอเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศหรือตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
มาตรา ๕๖ หอการคาใดฝาฝนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๓๗
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ หรือยังขืนเปนกรรมการหรือสมาชิกของหอการคาที่เลิก
ตามมาตรา ๔๔ หรือตามมาตรา ๖๑ วรรคสามแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ หอการคาใดฝาฝนมาตรา ๔๔ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๖๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
*

มาตรา ๖๐/๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบไดและเมื่อ
ผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว ใหคดีเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๑ บรรดาหอการคา สภาการคา หรือสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงค
อยางเดียวกับหอการคาที่ไดจดทะเบียนเปนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะเปนหอการคาตามพระราชบัญญัตินี้ตองขออนุญาตเปนหอการคา
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อไดรับอนุญาตใหเปนหอการคาตาม
พระราชบัญญัตินี้แลว ใหนายทะเบียนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขีดชื่อหอการคา สภา
การคา หรือสมาคมนั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคม
บรรดาทรั พ ย สิ น และหนี้ สิ น ของหอการค า สภาการค า หรื อ สมาคมที่ มี ลั ก ษณะหรื อ
วัตถุประสงคอยางเดียวกับหอการคาที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนเปนหอการคาตามพระราชบัญญัตินี้
ใหโอนมาเปนของหอการคาที่ไดจัดตั้งขึ้นใหม
ถาหอการคา สภาการคา หรือสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุที่ประสงคอยางเดียวกับหอการคา
ที่ไ ดจดทะเบี ยนเป นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไมขออนุ ญาตเปน หอการคา ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนอันเลิกและใหนายทะเบียนสมาคมตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขีดชื่อหอการคา สภาการคา หรือสมาคมนั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคม
*

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหอการคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘

ถ า หอการค า สภาการค า หรื อ สมาคมที่ มี ลั ก ษณะหรื อ วั ต ถุ ที่ ป ระสงค อ ย า งเดี ย วกั บ
หอการคาไมพอใจในคําสั่งของนายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใหขีดชื่อออกจาก
ทะเบียนสมาคม ก็มีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นได โดยยื่นอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี ภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ถนอม กิตติขจร
นายกรัฐมนตรี

คาธรรมเนียม
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

คําขอ
ใบอนุญาตหอการคา
ใบแทนใบอนุญาตหอการคา
การจดทะเบียนแกไขหรือเพิ่มเติม
ขอบังคับ หรือการจดทะเบียน
ตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
(๕) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร
(๖) การขอใหคัดและรับรอง
สําเนาเอกสาร

ฉบับละ
ฉบับละ

๒
บาท
๕๐๐ บาท
๕๐ บาท

ครั้งละ
ครั้งละ

๕
๕

บาท
บาท

ฉบับละ

๒๐

บาท

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเวลานี้ไมมีกฎหมายที่วาง
ระเบียบการจัดตั้งและการดําเนินงานของหอการคาไวโดยตรง หอการคาตางๆ รวมทั้งสภาการคาตองจด
ทะเบียนเปนสมาคมธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และแมวา รัฐบาลจะไดเสนอรา ง
พระราชบัญญัติสมาคมการคาขึ้นเปนเอกเทศ โดยแยกสมาคมการคาออกจากสมาคมธรรมดาก็ดี แต
เนื่อ งจากหอการค า มี ลัก ษณะแตกตา งกับ สมาคมการคา ทั้ ง ในส ว นประกอบและหน า ที่ จึงสมควรตรา
กฎหมายวาดวยหอการคาขึ้นโดยเฉพาะ

