
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
หอการคา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยหอการคา 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติหอการคา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา  “หอการคา”  “รัฐวิสาหกิจ”  และ  “สหกรณ”  

ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““หอการคา”  หมายความวา  สถาบันที่บุคคลหลายคนจัดต้ังข้ึนเพื่อสงเสริมการคา  การบริการ  

การประกอบวิชาชีพอิสระ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การเงินหรือเศรษฐกิจ  อันมิใชเปนการหาผลกําไร

หรือรายไดแบงปนกัน 
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“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณเฉพาะที่เปน

นิติบุคคล  และมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการคา  การบริการ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การเงินหรือเศรษฐกิจ 

“สหกรณ”  หมายความวา  สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเฉพาะที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับ

การคา  การบริการ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การเงินหรือเศรษฐกิจ” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และ

ใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ ใหจัดต้ังสํานักงานกลางทะเบียนหอการคาข้ึนในกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

กระทรวงพาณิชย  เพื่อควบคุมการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนหอการคาทั่วราชอาณาจักร  และ

ทําหนาที่เปนสํานักงานทะเบียนหอการคาประจํากรุงเทพมหานคร 

ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหจัดต้ังสํานักงานทะเบียนหอการคาประจําจังหวัด

ข้ึนตรงตอสํานักงานกลางทะเบียนหอการคา 

ใหอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายเปนนายทะเบียน

กลางหอการคาและนายทะเบียนหอการคาประจํากรุงเทพมหานคร  และใหผูวาราชการจังหวัดนอกจาก

กรุงเทพมหานครหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนนายทะเบียนหอการคาประจําจังหวัด” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  

พ.ศ.  ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขออนุญาตและพิจารณาแลวเห็นวาขอบังคับไมขัดตอ

กฎหมาย  ไมเปนภัยตอเศรษฐกิจ  ความมั่นคงของประเทศ  หรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน  และผูเร่ิมกอการจัดต้ังเปนผู ซ่ึงมีความประพฤติดี  ใหนายทะเบียนส่ังอนุญาตและออกใบ 

อนุญาตหอการคาใหแกผูขออนุญาต  พรอมทั้งจดทะเบียนหอการคาใหดวย” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และให

ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔ หอการคาจังหวัดจะจัดต้ังข้ึนไดจังหวัดละหนึ่งหอการคา  โดยหอการคาจังหวัด

ในกรุงเทพมหานครใหเรียกวาหอการคาไทย 

หอการคาตางประเทศจะจัดต้ังข้ึนไดเพียงประเทศละหนึ่งหอการคา” 
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มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๒๓   

แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๐   ภายใตบังคับมาตรา  ๒๑  สมาชิกของหอการคาจังหวัดตองเปนบุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย  หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนเงินทุน

ของนิติบุคคลนั้น  และเปนผูประกอบวิสาหกิจในทางการคา  การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ

อุตสาหกรรม   เกษตรกรรม   การเ งินหรือเศรษฐกิจ   หรือตองเปนสมาคมการคาที่มีสมาชิก 

ซ่ึงมีสัญชาติไทยเกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด  หรือตองเปนรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ 

สมาชิกสามัญของหอการคาจังหวัด  นอกจากจะตองมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งแลว  จะตองมี 

ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่หอการคาต้ังอยูดวย 

บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือสมาคมการคาที่มิไดมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  จะเปนไดแตเพียง

สมาชิกสมทบของหอการคาจังหวัดเทานั้น 

สมาชิกของหอการคาจังหวัดหนึ่ง  จะเปนสมาชิกสมทบของหอการคาไทย  หรือหอการคา

จังหวัดอื่นอีกก็ได 

มาตรา ๒๑ หอการคาไทยประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  หรือนิติบุคคล

ที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้น   

และเปนผูประกอบวิสาหกิจในทางการคา  การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ  อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ  หรือเปนรัฐวิสาหกิจ  สหกรณ  หรือหอการคาจังหวัด 

หอการคาจังหวัดตองเปนสมาชิกสามัญของหอการคาไทย 

สมาชิกสามัญอื่นยกเวนหอการคาจังหวัดจะตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมาชิกของหอการคาไทย  จะเปนสมาชิกสมทบของหอการคาจังหวัดอื่นอีกก็ได 

มาตรา ๒๒ หอการคาตางประเทศประกอบดวยสมาชิกซ่ึงมีภูมิลําเนาในราชอาณาจักร 

และเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติประเทศของหอการคานั้น  หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลธรรมดาสัญชาติประเทศ 

ของหอการคานั้นเปนหุนสวนหรือผูถือหุนต้ังแตก่ึงจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้น  รวมทั้งสาขาของ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศของหอการคานั้นเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  และเปนผูประกอบ

วิสาหกิจในทางการคา  การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  การเงิน 

หรือเศรษฐกิจ 
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หอการคาตางประเทศตองเปนสมาชิกของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

มาตรา ๒๓ สภาหอการคาแหงประเทศไทยประกอบดวยสมาชิกซ่ึงเปนผูแทนหอการคา

ตางประเทศหอละหาคน  ผูแทนสมาคมการคาสมาคมละสองคน  ผูแทนรัฐวิสาหกิจแหงละสองคน   

ผูแทนสหกรณแหงละสองคน  และผูแทนหอการคาไทยมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก

ของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

ผูแทนหอการคาไทยตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยผูแทนหอการคาจังหวัดทุกจังหวัดที่เปนสมาชิก

ของหอการคาไทย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงเปนสมาชิกของหอการคาไทย  หอการคาจังหวัด  หอการคา

ตางประเทศ   สมาคมการคา  หรือสหกรณ  จะเปนไดแตเพียงสมาชิกสมทบของสภาหอการคา 

แหงประเทศไทยเทานั้น” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔) คณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย  ประกอบดวย 

(ก) ประธานกรรมการหอการคาไทยเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง 

(ข) รองประธานกรรมการสี่คน  โดยใหคณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย

เลือกต้ังจากกรรมการฝายหอการคาไทย  หอการคาจังหวัด  หอการคาตางประเทศ  และสมาคมการคา  

ฝายละหนึ่งคน 

(ค) กรรมการตามจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับ  โดยที่ประชุมใหญสมาชิกเลือกต้ังมาจาก

ผูแทนหอการคาไทย  หอการคาจังหวัด  หอการคาตางประเทศ  และสมาคมการคา  ฝายละเทากัน 

(ง) กรรมการซึ่งกระทรวงพาณิชยแตงต้ังจากผูแทนรัฐวิสาหกิจและสหกรณรวมกันจํานวนหกคน” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๕  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๕ ใหหอการคามีคณะกรรมการเปนผูดําเนินกิจการของหอการคา  และเปนผูแทน

ของหอการคาในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  เพื่อการนี้คณะกรรมการจะมอบหมายใหกรรมการ

หรือเจาหนาที่บริหารของหอการคาในระดับผูอํานวยการหรือรองผูอํานวยการทําการแทนก็ได” 
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มาตรา ๑๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนวรรคสองของมาตรา   ๒๖  แหงพระราชบัญญัติ

หอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

“ในกรณีที่กรรมการที่มิใชกรรมการซึ่งกระทรวงพาณิชยแตงต้ังออกจากตําแหนงกอนครบวาระ  

และวาระของกรรมการเหลือไมนอยกวาสองเดือน  ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลตามมาตรา  ๒๔  

แลวแตกรณี  เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทน  และใหบุคคลซ่ึงเขาเปนกรรมการแทนนั้น  อยูใน

ตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความใน   (๑)  และ  (๒)  ของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติ

หอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) สงเสริมการคา  การบริการ  การประกอบวิชาชีพอิสระ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม 

การเงินหรือเศรษฐกิจโดยทั่วไป  เชน  รวบรวมสถิติ  เผยแพรขาวสารการคา  วิจัยเกี่ยวกับการคาและ 

การเศรษฐกิจ  สงเสริมการทองเที่ยว  การออกใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา  การวางมาตรฐานแหงคุณภาพ

ของสินคา  การตรวจสอบมาตรฐานสินคา  จัดต้ังและดําเนินการสถานการศึกษาที่เกี่ยวกับการคาและ

เศรษฐกิจ  พพิิธภัณฑสินคา  การจัดงานแสดงสินคา  การเปนอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาททางการคา 

(๒) รับปรึกษาและใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา  การบริการ  การประกอบวิชาชีพ

อิสระ  อุตสาหกรรม  เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ  และชวยอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในการดําเนิน

ธุรกิจของสมาชิก” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๑) ประกอบวิสาหกิจโดยหอการคานั้นเอง  หรือเขาดําเนินการในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก  

หรือเขามีสวน  ถือหุน  เปนหุนสวน  หรือรวมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใด ๆ  เวนแต 

เปนการถือตราสารหนี้  หรือเขาถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่มีผูบริจาคหรือ 

มอบใหแกหอการคา” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความใน  (๓)  ของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“(๓) ใหเงิน  หรือใหกูยืมเงินแกสมาชิกหรือบุคคลอื่นใด  เวนแตเปนการใหเพื่อการกุศล

สาธารณะ  หรือตามหนาที่ศีลธรรม  หรือตามควรแกอัธยาศัยในสังคม  หรือเพื่อเปนสวัสดิการแกพนักงาน

ของหอการคา” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความใน  (๙)  ของมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ. ๒๕๐๙   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๙) ให  หรือยอมใหบุคคลอื่นซ่ึงมิใชกรรมการดําเนินกิจการในหนาที่ของกรรมการ  เวนแต 

ผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา  ๒๕” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  

พ.ศ.  ๒๕๐๙  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ถานายทะเบียนเห็นวาผูไดรับการต้ังใหเปนกรรมการนั้นเปนผูซ่ึงมีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเปนภัยตอเศรษฐกิจ  ความมั่นคงของประเทศ  หรือตอความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   นายทะเบียนมีอํานาจไมรับจดทะเบียนผูนั้นเปนกรรมการ 

ของหอการคาได” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙ 

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ถาที่ประชุมใหญของหอการคาลงมติอันเปนการฝาฝนกฎหมาย  หรือขอบังคับ 

ของหอการคา  เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคนใดหรือพนักงานเจาหนาที่รองขอ  ใหศาลเพิกถอนมติ 

ของที่ประชุมใหญนั้นเสีย  แตในกรณีที่สมาชิกรองขอใหเพิกถอนใหกระทําภายในกําหนดสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดลงมตินั้น” 

มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของมาตรา  ๔๓  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ. ๒๕๐๙  

และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(๔) เมื่อปรากฏวาหอการคาให  หรือยอมใหบุคคลอื่นซ่ึงมิใชกรรมการดําเนินกิจการในหนาที่

ของกรรมการ  เวนแตผูซ่ึงคณะกรรมการมอบหมายตามมาตรา ๒๕” 

มาตรา ๑๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๐/๑  แหงพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ. ๒๕๐๙ 

“มาตรา ๖๐/๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ใหอธิบดี 

กรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคามอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กันยายน   ๒๕๕๐ 
 

 

และเมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบแลว  ใหคดีเปนอันเลิกกันตามประมวล 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๑๙ ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย

ตามพระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไป

จนครบวาระการดํารงตําแหนงตามที่กําหนดไวในขอบังคับของสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติหอการคา  พ.ศ.  ๒๕๐๙  

ไดใชบังคับมานานแลว  ทําใหบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  

สมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดตั้ง  การเขาเปนสมาชิก  และการดําเนินกิจการของหอการคา

ใหเหมาะสม  เพ่ือใหหอการคามีความเขมแข็งและมีความคลองตัวในการบริหารงานยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 
 


