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    มาตรา 1   พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสมาคมการค้า
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….” 

 

    มาตรา 2   พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

    มาตรา 3   ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบวิสาหกิจ” ในมาตรา 
๔ แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความ
ดังต่อไปนี้แทน 
   “ผู้ประกอบธุรกิจ  หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบธุรกิจทางการค้า 
อุตสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบุคคลซึ่งประกอบ
ธุรกิจอื่นใดในทางเศรษฐกิจท่ีรัฐมนตรีจะได้ประกาศก าหนด 
    บทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ ที่มีค าว่า “วิสาหกิจ” ให้ใช้ค าว่า 
“ธุรกิจ” แทน” 

 
 

   ปรับปรุงค าว่า “วิสาหกิจ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ และลดภาระของคณะรัฐมนตรี 
ให้รัฐมนตรีสามารถประกาศก าหนดธุรกิจอื่นใด 
นอกจากท่ีก าหนดไว้ในนามได้  

 
 
   มาตรา ๑๓   สมาคมการค้าต้องมีข้อบังคับ และข้อบังคับนั้น 
อย่างน้อยต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ 

   (๑) ช่ือ 
ฯลฯ           ฯลฯ 

   มาตรา ๔   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

 
 
   “(๑) ช่ือ ซึ่งต้องมีค าว่า “สมาคมการค้า” น าหน้าช่ือ” 

 
 
 

 
   เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น ว่าสมาคมใดเป็น
สมาคมการค้า 
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   มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้สมาคมการค้ากระท าการใดๆ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ประกอบวิสาหกิจโดยสมาคมการค้านั้นเอง หรือเข้าด าเนินการ
ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็น
หุ้นส่วน หรือร่วมทุนในการประกอบวิสาหกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่
เป็นการถือตราสารหนี้ หรือเข้าถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่สมาคมการค้า 

ฯลฯ                ฯลฯ 

   มาตรา ๕   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
 
   “(๑) ประกอบธุรกิจโดยสมาคมการค้านั้นเอง หรือเข้าด าเนินการใน
การประกอบธุรกิจของสมาชิก หรือเข้ามีส่วน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วน หรือ
ร่วมทุนในการประกอบธุรกิจกับบุคคลใดๆ เว้นแต่เป็นการด าเนินการ
เพียงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคมการค้า ตามมาตรา ๒๑” 

 

   
 
 
 

    เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานของสมาคม
การค้า 

 

 

   มาตรา ๓๕ ถ้าที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าลงมติ อันเป็นการ   
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า เมื่อสมาชิกคนหนึ่ง
คนใดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอ ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุม
ใหญ่นั้นเสีย แต่ในกรณีที่สมาชิกร้องขอให้เพิกถอนให้กระท าภายใน 
ก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น 

   มาตรา ๖   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
   “มาตรา ๓๕ ถ้าที่ประชุมใหญ่ของสมาคมการค้าลงมติอันเป็นการ  
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับของสมาคมการค้า เมื่อสมาชิกคนหนึ่งคน
ใดร้องขอ ให้ศาลเพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่นั้นเสีย โดยให้กระท า
ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ลงมตินั้น” 

    

 

  ปรับปรุงเกี่ยวกับการร้องขอให้เพิกถอนมติอันเป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของสมาคมการค้า 

 

 

    

   มาตรา ๗   ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติสมาคม
การค้า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 
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    มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) เมื่อปรากฏว่าการกระท าของสมาคมการค้าผิดต่อกฎหมาย 
หรือเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    (๒) เมื่อสมาคมการค้าปฏิบัติการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ 
และการกระท านั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง 
    (๓) เมื่อสมาคมการค้าไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปหรือหยุด
ด าเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป 
    (๔) เมื่อปรากฏว่าสมาคมการค้าให้ หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
กรรมการด าเนินกิจการในหน้าท่ีของกรรมการ 
    กรรมการของสมาคมการค้าที่รัฐมนตรีสั่งให้เลิกตาม (๑) (๒) หรือ 
(๔) ผู้ใดซึ่งมีส่วนในการกระท าอันเป็นเหตุให้สมาคมการค้านั้น     
ถูกรัฐมนตรีสั่งให้เลิก ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการสมาคมการค้าอีก เว้นแต่
จะพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีสั่งให้เลิกสมาคมการค้านั้น 

   “มาตรา ๓๖ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้เลิกสมาคมการค้าได้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้ 
    (๑) เมื่อปรากฏว่าการกระท าของสมาคมการค้าผิดต่อกฎหมาย หรือ
เป็นภัยต่อเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศ หรือต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
    (๒) เมื่อสมาคมการค้าปฏิบัติการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ และ
การกระท านั้นเป็นการเสียหายอย่างร้ายแรง 
    (๓) เมื่อปรากฏว่าสมาคมการค้าให้ หรือยอมให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่
กรรมการ ด าเนินกิจการในหน้าท่ีของกรรมการ  
     กรรมการของสมาคมการค้าที่รัฐมนตรีสั่งให้เลิกตามความในวรรค
แรกผู้ ใดซึ่ งมีส่วนในการกระท าอันเป็นเหตุให้สมาคมการค้านั้น          
ถูกรัฐมนตรีสั่งให้เลิก ไม่มีสิทธิเป็นกรรมการสมาคมการค้าอีก เว้นแต่จะ
พ้นก าหนดสามปีนับแต่วันท่ีรัฐมนตรีสั่งให้เลิกสมาคมการค้านั้น” 

แก้ไขอ านาจการสั่งเลิกสมาคมการค้าให้ชัดเจนและ
คล่องตัวขึน้ 

 
 

 

   มาตรา 8   ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ 
“มาตรา ๓๖/๑   ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเลิกสมาคมการค้า ในกรณีที่
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาคมการค้าไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ หรือ
หยุดด าเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป โดยไม่แจ้งเหตุแห่งการไม่ด าเนินกิจการ
ต่อนายทะเบียน” 

    
 

   แก้ไขเพิ่มเติมอ านาจการสั่งเลิกสมาคมการค้าให้
ชัดเจนและคล่องตัวขึ้น 

      



๕ 
 

ส านักกฎหมาย (มิ.ย.61) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ร่างพระราชบัญญัติสมาคมการคา้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
 

 

ค่าธรรมเนียม 
   (๑)   ค าขอ                          ฉบับละ      ๒   บาท 
   (๒)   ใบอนุญาตหอการค้า               ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
   (๓)   ใบแทนใบอนุญาตหอการค้า      ฉบับละ     ๕๐  บาท 
   (๔)   การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม  ครั้งละ        ๕  บาท 
         ข้อบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง  
         หรือเปลี่ยนตัวกรรมการ  
   (๕)   การขอตรวจหรือคัดเอกสาร      ครั้งละ       ๕  บาท 
   (๖)   การขอให้คัดและรับรองส าเนาเอกสาร ฉบับละ ๒๐  บาท 

มาตรา 9   ให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้แทน 

ค่าธรรมเนียม 
(๑) ใบอนุญาตสมาคมการค้า                 ฉบับละ   1,๕๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาตสมาคมการคา้          ฉบับละ     20๐  บาท 
(๓) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม        ครั้งละ      100  บาท 

ข้อบังคับ หรือการจดทะเบียนตั้ง  
หรือเปลีย่นตัวกรรมการ  

(๔) การขอตรวจหรือคัดเอกสาร           ครั้งละ       ๕0  บาท 
(๕) การขอให้คัดและรับรองส าเนาเอกสาร   ฉบับละ     5๐  บาท 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

   มาตรา 8   ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

   

 ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
       ................................ 
          นายกรัฐมนตรี  

 

 


