ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติหอ คุณสมบัติ
ของสมาชิก
การคา พ.ศ.2509
หอการคา
มาตรา 20

ประเด็นปญหา
ผูประกอบอาชีพ
กวยเตี๋ยวหรือรับตัด
เย็บเสื้อผา หรือรับ
ซอมเครื่องใชไฟฟา
และจําหนายอุปกรณ
ไฟฟา โดยไมไดจด
ทะเบียนพาณิชย
สามารถสมัครเปน
สมาชิกหอการคาได
หรือไม

(9) 1
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ผูประกอบอาชีพกวยเตี๋ยวหรือรับ - พณ 0803/267
ตัดเย็บเสื้อผา หรือรับซอมเครื่องใช ลงวันที่ 31 มี.ค.46
- พณ 0803/164
ไฟฟาและจําหนายอุปกรณไฟฟา
ถือเปนผูประกอบกิจการในทางการคา ลงวันที่ 26 ก.พ.46
จึ งเป นผู ประกอบวิ สาหกิ จตามพ.ร.
บ.หอการคา พ.ศ.2509 แมจะมิได
จดทะเบี ยนพาณิ ชย ก็ ถื อเป นผู มี คุ ณ
สมบัติที่จะเขาเปนสมาชิกของหอการ
ค า ไ ด ภ า ย ใ ต เงื่ อ น ไ ข ม .20
แหงพ.ร.บ.หอ การคา พ.ศ.2509
อย างไรก็ ตาม ผู ประกอบพาณิ ชย
กิ จจะต องยื่ นขอจดทะเบี ยนพาณิ ชย
หากการประกอบพาณิชยกิจดังกลาวอยู
ใน เกณ ฑ ที่ จะต องป ฏิ บั ติ ต าม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.549

(9) 2
ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติหอ กรรมการของ คณะกรรมการหอ
กรรมการของหอการคาตองเปน พณ 0803/497
สมาชิกสามัญและไดรับการเลือกตั้ง ลงวันที่ 26 มิ.ย.46
การคาจะแตงตั้ง
การคา พ.ศ. 2509 หอการคา
กรรมการหอการคา จากที่ป ระชุม ใหญ จะจัดตั้ งขึ้น โดย
มาตรา 24 และมาตรา
คณะกรรมการไม ได ต ามนั ย ม.24
ไดหรือไม
42
แห ง พ.ร.บ.หอการคา แม สมาชิก
หอการคาจะไมไดรองคัดคานมติอัน
ฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับภายใน
กําหนด 30 วันนับแตวันที่ไดลงมติ
แตพนักงานเจาหนาที่อาจรองขอให
นายทะเบี ย นเพิ ก ถอนมติ นั้ น ได
ตามม.42 แห ง พ.ร.บ.หอการค า
พ.ศ.2509 แต ทั้ ง นี้ ก ารรั บ สมั ค ร
สมาชิ ก เป น กิ จ การภายในของหอ
การคา จึงตองใหหอการคายืนยันและ
สงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา
หากไม ส ามารถยื น ยั น และส ง หลั ก
ฐานเพื่อประกอบการพิ จารณาเปน
ข อ ยุ ติ ในเรื่ อ งของสมาชิก ภาพของ
สมาชิ ก ว า ได ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ
โดยครบถวน ถือวาสมาชิกนั้นๆ ไม
มี ส มาชิ ก ภาพไม ส ามารถเข า ร ว ม
ประชุมเพื่อมีมติใดๆ ในการประชุม
ใหญ ของหอการค าได หากมี ก าร
ประชุมก็ตองถือวาการประชุมนั้นฝา
ฝนขอบังคับของหอการคา

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
พระราชบัญญัติหอ การรองขอให
การคา พ.ศ.2509
เพิกถอนมติที่
ประชุมใหญ
ของหอการคา
จังหวัด

ประเด็นปญหา
ผูคัดคานสามารถ
รองขอเพิกถอนมติ
ที่ประชุมใหญเฉพาะ
วาระเรื่อง การเลือก
ตั้งกรรมการของหอ
การคาจังหวัด โดย
ไมเพิกถอนมติที่
ประชุมใหญทั้งหมด
ไดหรือไม

(9) 3
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
แมจะมีผูรองขอใหเพิ กถอนมติที่ พณ 0803/515
ประชุมเฉพาะวาระเรื่องการเลือกตั้ง ลงวันที่ 3 ก.ค.46
กรรมการหอการคาจังหวัด แตกรณี
ที่เปนเรื่องของผูเขารวมประชุมไมมี
สมาชิกภาพ ตองถือวาการประชุมที่
ไดดําเนินการทั้งหมดขัดขอบังคับ มติ
ที่ประชุมในครั้งนี้เสียทั้งหมด จะแยก
เพิกถอนเฉพาะวาระไมได โดยอาศัย
เทียบเคียงกับคําพิพากษาศาลฎีกาที่
89/2512 ที่วินิ จฉัยวา “การประชุม
ของบริษัทซึ่งมีบุคคลที่มิใชผูถือหุน
เข ารวมประชุ มแสดงความเห็ นและ
ออกเสียงลงคะแนนดวย แมผูถือหุน
ที่เขารวมประชุมจะมีหุนรวมกันเกิน
1 ใน 4 ของจํานวนหุนทั้งหมด และ
ไดลงคะแนนเสียงเปนเอกฉันท มติ
นั้นเปนมติที่ไมชอบศาลเพิกถอนได
เพราะเปนการประชุมที่ไดเรียกเอา
บุคคลที่ไมมีสิทธิเขาประชุมมารวม
ประชุม อันเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
มาตรา1176 แหงประมวลกฎหมาย
แพ งและพาณิ ชย มติ ของที่ ป ระชุม
ยอมเสียไป”

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
พระราชบัญญัติหอ คุณสมบัติของ บุ ค คลที่ ได รับ เลื อ ก
การคา พ.ศ.2509 ผูเ ปนกรรมการ เปนกรรมการหอ
การคาจังหวัด แตมี
มาตรา 37
หอการคา
คดี อ ยู ร ะหว า งการ
พิจารณาของศาลใน
ฐานความผิดปลอม
แปลงเอกสาร จะทํา
ให บุ ค คลดั งกลาวมี
คุณสมบัติขัดกับ ม.37
แหงพ.ร.บ.หอการคา
พ.ศ.2509 หรือไม

(9) 4
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
การที่ผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ พณ 0803/837
หอการคาจังหวัดตองคดีอาญาและ ลงวันที่ 31 ต.ค.46
ตกอยูในฐานะจําเลยในฐานความผิด
ปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งคดีอยูระหวาง
การพิ จ ารณาของศาล ย อ มเข า ข อ
สันนิษฐานของกฎหมายวาจําเลยยัง
ไมมีความผิด จึงยังถือไมไดวาบุคคล
ดังกลาวเปนผูไมมีฐานะสมควร หรือ
มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ
ความมั่นคงของประเทศ หรือความ
สงบเรียบรอยของประชาชน ที่จะเปน
เหตุใหนายทะเบียนไมรับจดทะเบียน
ตามม.37 แหงพ.ร.บ.หอการคา พ.ศ.
2509

ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
พระราชบัญญัติหอ ตราประทับ ขอบเขตในการใช
การคา พ.ศ.2509 ของหอการคา ตราประทับของหอ
การคาจังหวัด

(9) 5
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
ขอบเขตในการใชตราประทับของ พณ 0803/0046
หอการคาจังหวัดเปนเรื่องภายในที่ ลงวันที่ 19 ม.ค.47
คณะกรรมการของหอการคาจังหวัด
จะไดกําหนดขึ้นเพื่อใชประโยชนใน
การดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค
ที่กําหนดไวในขอบังคับของหอการคา
จังหวัด อนึ่ง บทบัญญัติใน
พ.ร.บ.หอการคา พ.ศ.2509 ไมได
มีบทกําหนดโทษที่เกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาวไวแตอยางใด

(9) 6
ชื่อกฎหมาย
เรื่อง
ประเด็นปญหา
คําวินิจฉัย
หมายเหตุ
พระราชบัญญัติหอ การใชชื่อ
การใชชื่อหอการคาประกอบเปน พณ 0803/0818
บริษัทจํากัดใชชื่อ
การคา พ.ศ.2509 “หอการคา” “หอการคา”ประกอบ ชื่อหนังสือพิมพโดยมิไดเปนหอการคา ลงวันที่ 17 ก.ย.47
มาตรา 17 และ
เปนชื่อหนังสือพิมพ นั้น เปนการกระทําที่ครบองคประกอบ
มาตรา 51
โดยไมไดเปนหอ
ความผิดตาม ม.17 ที่ระบุวา “หาม มติที่ประชุมคณะ
การคาไดหรือไม
มิใหบุคคลใดใชชื่อที่มีตัวอักษรไทย กรรมการที่
ประกอบวา “หอการคา” หรือ “สภาหอ ปรึกษากฎหมาย
การคาแหงประเทศไทย” ในดวงตราปาย ของกรม ครั้งที่
ชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสาร 2/2547 เมื่อวัน
อยางอื่นอันเกี่ยวกับธุรกิจโดยไมได ที่ 24 ส.ค.47
เปนหอการคา เวนแตเปนการใชใน
การขออนุญาตจัดตั้งหอการคา” หาก
ฝ า ฝ น ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เกิ น
1,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ
50 บาท จนกวาจะไดจัดการแกไขให
ถูกตองตามม.51 แหงพ.ร.บ.หอการคา
พ.ศ.2509

