๑

ข้อบังคับ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑ สถาบันนี้มชี อ่ื ว่า “สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย” เรียกชือ่ เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “BOARD OF TRADE OF THAILAND” ตรา
สัญลักษณ์ ของสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย มีเครื่องหมายเป็ นรูป
วงกลม ภายในวงกลมด้านในมีรปู เรือสาเภา ใบเรือมีสธี งชาติไทย มีพ้นื
น้ าอยูด่ า้ นล่าง ด้านบนของวงกลมมีอกั ษรภาษาไทยว่า “สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย” ด้านล่างของวงกลมมีอกั ษรภาษาอังกฤษว่า “BOARD
OF TRADE OF THAILAND” ๑

ข้อ ๒ สานักงานใหญ่ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตัง้ อยู่เลขที่
๑๕๐/๒ ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๐๐ ๒

๑

*ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ และครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗
๒
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒ ครั้งที่๑ แก้ไขและใช้ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติ
ที่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๑

๒

หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๓ วัตถุประสงค์ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีดงั นี้:(๑) ร่ ว มมือ กับ หอการค้า สมาคมการค้ า รัฐ วิส าหกิจ และ
สหกรณ์ในการส่งเสริมและจัดระเบียบการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
การเงิน การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ และเศรษฐกิจโดยทัวไป
่ ๓
(๒) ให้ค าปรึก ษาข้อ เท็จ จริง และให้ค วามร่ว มมือ แก่ร ฐั บาล
เกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ การเงิน ภาษีอากร และอื่น ๆ ทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ๔
(๓) เสริมสร้างสัมพันธไมตรีทางการค้ากับต่างประเทศ
(๔) ศึกษา สารวจ และวิจยั เกีย่ วกับเรื่องต่างๆ ตามทีก่ ล่าวใน
(๒) ข้างต้น ตลอดจนการรวบรวมสถิตแิ ละเผยแพร่ขา่ วสารการค้า
(๕) ให้การศึกษาอบรม ให้ความรู้แ ละความชานาญในด้า น
การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ
และอื่นๆ ตามทีก่ ล่าวใน (๒) ข้างต้น ๕
(๖) กาหนดมาตรฐานสินค้า ตลอดจนการแสดงจานวน ปริมาณ
น้ าหนัก บนหีบห่อ หรือภาชนะทีใ่ ช้บรรจุ
(๗) ประสานงานระหว่ า งผู้ป ระกอบวิส าหกิจ ด้ ว ยกัน เอง
ระหว่ า งผู้ป ระกอบวิส าหกิจ กับ ทางราชการ และระหว่า งผู้ป ระกอบ
วิสาหกิจกับผูบ้ ริโภค
๓

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๑) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๒) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๕) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๓

(๘) ให้คาปรึกษา แนะนา และให้ความช่วยเหลือแก่พ่อค้า ผู้
ประกอบอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ และวิสาหกิจอื่นๆ ตามความสามารถและโอกาสทีจ่ ะอานวย ๖
(๙) ปกป้ องผลปร ะโยชน์ ในทางกา รค้ า อุ ตสาหกรรม
เกษตรกรรม การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ ของบุคคลดังกล่าว
ใน (๘) ๗
(๑๐) ทาหน้าทีอ่ นุญาโตตุลาการเพือ่ ระงับข้อพิพาททางการค้า
(๑๑) ส่ง เสริม ความสามัค คี ระหว่า งผู้ป ระกอบวิส าหกิจ ทาง
การค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การประกอบวิชาชีพ
อิสระ การเงิน และเศรษฐกิจ ๘
(๑๒) ส่ง เสริม ฐานะ และรัก ษาเกีย รติข องผู้ป ระกอบวิส าหกิจ
ในทางการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ การเงิน และเศรษฐกิจ ๙
(๑๓) ปฏิบตั กิ จิ การอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็ นหน้าที่
ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือตามทีท่ างราชการมอบหมาย
หรือ ตามที่ส ภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทยเห็น สมควรและไม่ข ดั ต่ อ
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ อการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
(๑๔) ไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง

๖

ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๘) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๗
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๙) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๘
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๑๑) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๙
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓ (๑๒) เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๔

หมวด ๒
สมาชิกและสมาชิกภาพ
ข้อ ๔ สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็ น
๓
ประเภท คือ :
ข้อ ๔.๑ สมาชิกกิตติมศักด์ ิ ได้แก่ บุคคลผูท้ รงคุณวุฒหิ รือผูท้ ่ี
คณะกรรมการเห็นว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ทาประโยชน์หรืออาจทาประโยชน์ให้แก่
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและรับเป็ นสมาชิกตามคาเชิญของ
คณะกรรมการแล้ว
ข้อ ๔.๒ สมาชิกสามัญ ได้แก่
(ก) หอการค้า ไทย ที่ไ ด้จดทะเบียนเป็ น หอการค้า ตาม
พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็ น
สมาชิก เมื่อคณะกรรมการได้ลงมติรบั เข้าเป็ นสมาชิก จะต้องแต่งตัง้
ผูแ้ ทนมาใช้สทิ ธิในฐานะสมาชิกสามัญเป็ นจานวนไม่ต่ากว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนผูแ้ ทนสมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ต้องมีผแู้ ทนจากหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดด้วย
(ข) หอการค้าต่างประเทศ ทีไ่ ด้จดทะเบียนเป็ นหอการค้า
ตาม พ.ร.บ. หอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้แสดงความจานงสมัครเข้า
เป็ น สมาชิกซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้ล งมติรบั เข้าเป็ น สมาชิกแล้ว ให้
แต่งตัง้ ผู้แทนเพื่อมาใช้สทิ ธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสามัญของสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยเป็ นจานวนหอละ ๕ คน
(ค) สมาคมการค้า ที่ได้จดทะเบียนเป็ นสมาคมการค้าตาม
พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้แสดงความจานงสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้ลงมติรบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเพือ่ เข้ามาใช้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสามัญของสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็ นจานวนสมาคมละ ๒ คน

๕

(ง) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิธีก ารงบประมาณ
เฉพาะที่เป็ นนิติบุคคลและมีวตั ถุป ระสงค์เกี่ยวกับการค้า การบริการ
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ และได้แสดงความ
จานงสมัค รเข้า เป็ น สมาชิก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้มมี ติร บั เข้า เป็ น
สมาชิกแล้ว ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเพือ่ เข้ามาใช้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิก
สามัญของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็ นจานวนรัฐวิสาหกิจละ ๒
คน
(จ) สหกรณ์ ซ่ึง ได้ ตัง้ ขึ้น ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยสหกรณ์
เฉพาะที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ย วกับ การค้า การบริก าร อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ และได้แสดงความจานงสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้ลงมติรบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเพือ่ เข้ามาใช้สทิ ธิและหน้าทีใ่ นฐานะสมาชิกสามัญของสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เป็ นจานวนสหกรณ์ละ ๒ คน
การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนดังกล่าวนี้ จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๓ แห่ง
ข้อบังคับนี้ ๑๐
ข้อ ๔.๓ (ก) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึ่ง
เป็ นสมาชิกของ หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ หอการค้าจังหวัด
สมาคมการค้าหรือสหกรณ์ เมือ่ ได้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
และคณะกรรมการได้ลงมติรบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าเป็ นบุ คคลธรรมดา
ก็ใ ห้ใ ช้ส ิท ธิแ ละหน้ า ที่ใ นฐานะสมาชิก สมทบของสภาหอการค้า แห่ง
ประเทศไทยโดยเฉพาะตัวทันที แต่ถ้าเป็ นนิตบิ ุคคล ให้แต่งตัง้ ผู้แทน
เพือ่ เข้ามาใช้สทิ ธินิตบิ ุคคลละ ๑ คน และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสารองเพื่อปฏิบตั ิ
หน้าทีแ่ ทนในกรณีทผ่ี แู้ ทนตัวจริงไม่มาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ๑ คน ๑๑
๑๐

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔.๒ ครั้งที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ เพิ่มเติมข้อความ (ก)
(ง) (จ) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๑๑
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๔.๓ ครั้งที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่

๖

(ข) สมาคมซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น อันมิใช่เป็ น
การหาผลก าไรหรือ รายได้แ บ่ ง ป นั กัน เฉพาะที่ม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ ห รือ
กิจกรรมส่วนหนึ่งส่วนใด เพื่อส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และ
ได้แสดงความจานงสมัครเข้าเป็ นสมาชิก ซึ่งเมื่อคณะกรรมการได้ลง
มติรบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ให้แต่งตัง้ ผูแ้ ทนเพื่อเข้ามาใช้สทิ ธิและหน้าที่
ในฐานะสมาชิกสมทบของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็ นจานวน
สมาคมละ ๑ คน และแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสารองเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนในกรณี
ทีผ่ แู้ ทนตัวจริงไม่มาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ๑ คน๑๒
ข้อ ๕ ผูแ้ สดงความจานงสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ ๔.๒ (ค) (ง) (จ)
และสมาชิกสมทบจะต้องยืน่ ใบสมัครต่อกรรมการนายทะเบียนตามแบบ
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด โดยมีสมาชิกสามัญแนะนา ๑ ราย และรับรอง
โดยกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑ นาย และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อกาหนดของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๑๓
ข้อ ๖ เมือ่ กรรมการนายทะเบียนได้รบั ใบสมัครแล้ว ให้นาใบสมัครเสนอ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาในคราวประชุมต่อไป ๑๔

ประชุ มใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้ งที่ ๔๑ เมื่ อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๑ และครั้ งที่ ๓ แก้ไขเพิ่ม เติ ม ตามมติ ที่ประชุ มใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๘ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๑๒
ความเดิมในข้อบังคับข้อ ๔.๓ ( ข ) ครั้งที่ ๑ แก้ไขตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ 2 แก้ไขตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญlสมาชิกประจาปี ครั้งที่ ๔๙ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
๑๓
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๑๔
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๖ เพิ่มเติ มข้อความ ตามมติ ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๗

ข้อ ๗ เมือ่ คณะกรรมการได้ลงมติให้รบั ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกแล้วให้
กรรมการนายทะเบียนแจ้งไปยังผูส้ มัคร ให้นาเงินค่าลงทะเบียนและค่า
บารุงประจาปีมาชาระภายในกาหนด ๓๐ วัน ๑๕
ข้อ ๘
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะไม่ถอื ว่าผูส้ มัครใหม่เป็ น
สมาชิกจนกว่าผู้นัน้ จะได้ชาระเงิน ค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปี
ตามระเบีย บแล้ว กรรมการนายทะเบีย นจะได้ น าชื่อ สมาชิก ใหม่
ประกาศให้สมาชิกทราบเป็ นคราว ๆ ไป ๑๖
ข้อ ๙ ให้กรรมการนายทะเบียนจัดให้มสี มุดทะเบียนสมาชิกไว้ ณ สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกจะขอดูสมุดทะเบียนนี้ได้ในวันและ
เวลาทาการ ๑๗
ข้อ ๑๐ ถ้ามีการรับสมาชิกใหม่ หรือมีการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับทะเบียน
สมาชิก ให้กรรมการนายทะเบียนสภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย แจ้ง
การรับสมาชิกใหม่หรือการเปลีย่ นแปลงนัน้ ต่อนายทะเบียนหอการค้า
ประจากรุงเทพมหานครภายในกาหนด ๙๐ วัน นับแต่วนั ที่รบั สมาชิก
ใหม่ หรือมีการเปลีย่ นแปลง ๑๘
ข้อ ๑๑ สมาชิกภาพย่อมสิน้ สุดเมือ่
ก) ตายหรือสิน้ สภาพนิตบิ ุคคล
ข) ลาออก
ค) ล้มละลาย

๑๕

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๗ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๑๖
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๑๗
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๙ เพิ่มเติ มข้อความ ตามมติ ที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๑๘
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๘

ง) เลิกประกอบการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน
การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ และเศรษฐกิจ ตามทีจ่ ดทะเบียน
ไว้ในเวลาเข้าเป็ นสมาชิก
จ) เป็ นบุคคลทีศ่ าลสังให้
่ เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรือเสมือน
ไร้ความสามารถ
ฉ) คณะกรรมการลงมติให้ขาดจากสมาชิกภาพโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดเพราะเหตุใดเหตุ
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ :(๑) ประพฤติผดิ ศีลธรรมอันดี หรือธรรมจรรยาของพ่อค้า
จนขาดความนิยมของมหาชน
(๒) มีหนี้สนิ ล้นพ้นตัว หรือประพฤติตน หรือกระทาการ
ใดๆอันจะนาความเสือ่ มเสียมาสูส่ ภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๓) ฝ่ า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ามกฎข้ อ บั ง คับ ของสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรือตามระเบียบหรือคาสังที
่ ค่ ณะกรรมการ
ได้กาหนดไว้ ๑๙
หมวด ๓
สิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก
ข้อ ๑๒ สมาชิกทุกประเภทและทุกคนมีสทิ ธิจะได้รบั ความช่วยเหลือ
และการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม จากสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เท่าทีจ่ ะอานวยให้ได้ตามสมควร และไม่เป็ นการต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัตหิ อการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ ๒๐
๑๙

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๑ (จ) ครั้งที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ก) (ง)
(ฉ) (๒) และยกเลิก (๔) (๕) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๐
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๑๒ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๙

ข้อ ๑๓ สมาชิกสามัญนิตบิ ุคคลและสมาชิกสมทบนิตบิ ุคคลย่อมใช้
สิท ธิแ ละหน้ า ที่ใ นฐานะสมาชิก โดยการแต่ ง ตัง้ ผู้แ ทนจากบุ ค คล
ดังต่อไปนี้ :(ก) หอการค้าไทย หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า ให้
แต่ ง ตัง้ ผู้แ ทนจากผู้ ท่ีเ ป็ น กรรมการหรือ สมาชิก สามัญ ของตน กรณี
ผูแ้ ทนของหอการค้าไทยให้รวมผูแ้ ทนหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดด้วย
(ข) รัฐวิสาหกิจ ให้แต่งตัง้ จากผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การ หรือพนักงานทีม่ อี านาจเต็มแล้วแต่กรณี
(ค) สหกรณ์ ให้แต่งตัง้ จากผูท้ เ่ี ป็ นกรรมการ ผูอ้ านวยการ
ผูจ้ ดั การหรือสมาชิกแล้วแต่กรณี
(ง)
สมาชิกสมทบซึ่งเป็ นนิตบิ ุคคล ให้แต่งตัง้ จากผูท้ ่มี ี
อานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ หรือผูแ้ ทน
การใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนี้เป็ นกิจการเฉพาะตัวผู้แทน
เท่านัน้ จะมอบอานาจหรือแต่งตัง้ ผูแ้ ทนช่วงมาแทนตนไม่ได้
การกระทาใดๆ ของผูแ้ ทนให้ถอื ว่าเป็ นการกระทาของ
นิตบิ ุคคลนัน้ โดยตรง ๒๑
ข้อ ๑๔
สมาชิกทุกประเภทและทุกคนมีสทิ ธิจะเสนอความคิดเห็น
หรือให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการ ในเรื่องใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับกิจการและ
การปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อนามาซึง่
ความเจริญรุ่งเรืองของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศได้
สมาชิกจะให้ความร่วมมือในการให้ความเห็น ให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับการค้า เศรษฐกิจซึง่ ไม่ใช่ความลับ ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ
๒๑

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๓ (ก) (ข) (ค) แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๐

ตามทีค่ ณะกรรมการจาเป็ นต้องทราบเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ๒๒
ข้อ ๑๕ สมาชิกทุกประเภทและทุกคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเข้าประชุม อภิปราย
แสดงความคิดเห็น ซักถามกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
ประจาปี ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิก แต่สมาชิกสามัญเท่านัน้ ทีม่ ี
สิท ธิเ สนอญัต ติ ออกคะแนนเสีย งเลือ กตัง้ และได้ร ับ เลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สมาชิกซึ่งมีสทิ ธิออกคะแนนเสียงในวรรคก่อนจะต้องเข้าเป็ น
สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก่อนวันที่มกี ารประชุมนัน้
อย่างน้อย ๓๐ วัน ๒๓
ข้อ ๑๖ สมาชิกจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและคาสังของสภา
่
๒๔
หอการค้าแห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๗ สมาชิกผูใ้ ดไม่ชาระค่าบารุงสมาชิกหรือขาดการต่ออายุ และ
ได้รบั ใบเตือนจากเจ้าหน้าทีค่ รบ ๖๐ วันแล้ว หากเป็ นสมาชิกสามัญให้
สมาชิกนัน้ ขาดสิทธิในการออกเสียง และผูแ้ ทนของสมาชิกนัน้ ขาดสิทธิ
เป็ น กรรมการ แต่หากผู้ค้า งค่า บ ารุงสมาชิกหรือขาดการต่ออายุเป็ น
สมาชิกสมทบให้ถอื ว่าสิน้ สภาพการเป็ นสมาชิกทันที
สมาชิกที่ต้องออกจากสมาชิกภาพด้วยเหตุ ใดๆ ก็ตามต้อง
ชาระค่าบารุงและหนี้สนิ ทีย่ งั ค้างอยูใ่ นขณะนัน้ ให้เสร็จสิน้ ๒๕
๒๒

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๔ เพิ่มเติมข้อความวรรค ๒ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๓
ข้อ ๑๕ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๖ ครั้งที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ ยกเลิกข้อบังคับ
ข้อ ๑๕ เดิม แก้ไขและลาดับข้อใหม่ขอ้ ๑๖ เดิม เป็ น ข้อ ๑๕ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๔
ข้อ ๑๖ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๗ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๕

เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ ๑๗ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๑

หมวด ๔
คณะกรรมการ
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการมีจ านวน ๖๗ คน ประกอบด้ ว ยบุ ค คล
ดังต่อไปนี้คอื
(ก) ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็ นประธานกรรมการ
โดยตาแหน่ง
(ข) รองประธานกรรมการ ๔ คน ให้คณะกรรมการสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย เลือกตัง้ จากกรรมการฝ่ายหอการค้าไทย
หอการค้าต่างประเทศ หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า ฝา่ ยละ ๑ คน
(ค) กรรมการซึ่ง ที่ป ระชุม ใหญ่ ส ามัญ สมาชิก เลือ กตัง้ จาก
ผูแ้ ทนหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ และ
สมาคมการค้าฝา่ ยละเท่ากัน รวมกัน ๖๐ คน
กรรมการตามวรรคก่อนต้องเป็ น ผู้แ ทนหอการค้า ไทย
ประธานหรือเคยเป็ นประธานหอการค้าจังหวัด ประธานหรือเคยเป็ น
ประธานหอการค้าต่างประเทศ นายกหรือเคยเป็ นนายกสมาคมการค้า ๒๖
(ง) กรรมการซึ่ ง กระทรวงพาณิ ช ย์ แ ต่ ง ตั ้ง จากผู้ แ ทน
รัฐวิสาหกิจและสหกรณ์รวมกัน ๖ คน
ข้อ ๑๙ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยเป็ นกรรมการเลขาธิการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยตาแหน่ง ๒๗

๒๖

ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๑๘ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ ก
ประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๒๗

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๑๙ ครั้งที่ ๑ แก้ไขข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ และครั้งที่ ๒ แก้ไขและใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๒

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการอยู่ในตาแหน่ งได้คราวละ ๒ ปี นับแต่วนั ที่
ได้รบั เลือกตัง้
คณะกรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งทัง้ คณะเมือ่ .(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์สงให้
ั ่ ออกตามมาตรา ๔๐
แห่งพระราชบัญญัติ หอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
(๓) เมื่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกลงมติให้ออก เพราะมีการ
กระทาอันเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจความมันคงของประเทศ
่
หรือต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยมติขอ้ นี้ตอ้ งมีคะแนน
เสียงไม่ต่ากว่า ๒ ใน ๓ ของจานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด
นอกจากนี้ กรรมการจะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง เป็ น
รายบุคคล เมือ่ .(๑) ถึงคราวออกตามวาระ
(๒) เมือ่ สมาชิกภาพสิน้ ลงตามข้อ ๑๑
(๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สงให้
ั ่ ออกตามมาตรา
๔๐ แห่งพระราชบัญญัตหิ อการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙
(๔) เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกลงมติให้ออกเพราะมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือกระทาการอันเป็ นผิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ
ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจความมันคง
่
ของประเทศ หรือ ต่ อ ความสงบเรีย บร้ อ ย หรือ ศีล ธรรมอัน ดีข อง
ประชาชน โดยมติใ นข้อ นี้ต้องมีคะแนนเสีย งไม่น้ อยกว่า กึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกสามัญทีเ่ ข้าร่วมประชุม ๒๘

๒๘

ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๒๐ ครั้งที่ ๑ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภา
หอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ และครั้งที่ ๒ แก้ไขและใช้ขอ้ ความ
ใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๓

ข้อ ๒๑ ภายใต้บงั คับแห่งข้อ ๑๘ ในกรณีท่กี รรมการทีม่ ใิ ช่กรรมการ
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์แต่งตัง้ ออกจากตาแหน่ งก่อนครบวาระในฝ่ายใด
และวาระของกรรมการเหลือไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ให้คณะกรรมการเลือก
ผูแ้ ทนซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ จากสมาชิกฝา่ ยนัน้ เป็ นกรรมการแทน แต่ให้
ผู้ แ ทนสมาชิ ก ที่ ไ ด้ ร ับ แต่ ง ตั ง้ แทนนี้ อ ยู่ ใ นต าแหน่ งได้ เ พี ย งเท่ า
กาหนดเวลาของผูท้ ต่ี นแทน ๒๙
ข้อ ๒๒ เมื่อมีการแต่งตัง้ หรือเปลีย่ นกรรมการ ให้สานักงานเลขาธิการ
สภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทย ไปแจ้ง จดทะเบีย นต่ อนายทะเบีย น
หอการค้า ประจ ากรุง เทพมหานครภายในก าหนด ๓๐ วัน นับ แต่ ว ัน
แต่งตัง้ หรือเปลีย่ นกรรมการ ๓๐
ข้อ ๒๓ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ วางนโยบายและดาเนินกิจการ
ของสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย ตามวัตถุ ป ระสงค์และข้อบังคับ
รวมทัง้ ให้มอี านาจดังต่อไปนี้
(ก) ออกระเบีย บข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสัง่ และข้อ ก าหนด
เกีย่ วกับการบัญชี การเงิน การพัสดุ ยานพาหนะ สถานที่ และการอื่น ๆ
เพื่อ ด าเนิ น การให้เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องสภาหอการค้า แห่ ง
ประเทศไทย
(ข) ออกระเบียบเกี่ย วกับ การด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
สาขา คณะกรรมการเฉพาะกิจ และอนุกรรมการ
(ค) ออกระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานสัมพันธ์
การบรรจุ แ ต่ ง ตัง้ และถอดถอน วินัย และการลงโทษพนัก งาน อัต รา

๒๙

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๑ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ ก
ประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๐
ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติ ม ตามมติ ที่ประชุ มใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๔

เงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการ การ
ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาพนักงาน
(ง) พิจารณาและดาเนิน การตามข้อเสนอของสมาชิกเกี่ยวกับ
กิจการต่างๆ ภายในวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย
(จ) ปฏิบตั กิ ารอื่นๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๒๔ ให้มคี ณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการตามข้อ ๑๘ กรรมการเลขาธิการตามข้อ ๑๙ และ
กรรมการรองเลขาธิการไม่น้อยกว่า ๑ คน กรรมการเหรัญญิก ๑ คน
กรรมการนายทะเบียน ๑ คน กรรมการปฏิคม ๑ คน และกรรมการอื่น
อีกไม่เกิน ๕ คน
กรณีกรรมการบริหารว่างลงระหว่างวาระให้นาความตามข้อ
๒๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม ๓๑
ข้อ ๒๕ ให้มเี จ้าหน้าทีบ่ ริหารในตาแหน่ งผูอ้ านวยการบริหาร รอง
ผูอ้ านวยการบริหาร ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการบริหาร โดยใช้เจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับ
หอการค้าไทยทาหน้ าที่บริหารให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ทัง้ นี้ ให้ม ี
เจ้า หน้ า ที่ป ระจ าอื่น ๆตามความเหมาะสม โดยพิจ ารณาถึง ความรู้
ความสามารถ ความประพฤติ และความเหมาะสมในอันที่ จะดาเนิน
กิจการของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๓๒

๓๑

ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๔ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ ก
ประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๒
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๕ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ ก
ประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๕

ข้ อ ๒๖ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั ง้ ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์
คณะกรรมการทีป่ รึกษา คณะกรรมการสาขา ตามประเภทธุรกิจและหรือ
ประเภทสิน ค้ า คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุ ก รรมการหรือ
คณะทางานทีเ่ รียกชือ่ อย่างอื่น เพื่อให้คาปรึกษาและเสนอแนะนโยบาย
มาตรการและแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และการแก้ไข
ปญั หาทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการค้าและการประกอบธุรกิจ และเพื่อพิจารณา
เรือ่ งราวต่าง ๆ ภายในวัตถุประสงค์ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ให้ประธานกรรมการซึ่งครบวาระในการประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกคราวนัน้ เป็ นประธานอาวุโสโดยให้ดารงตาแหน่ งได้ 1 วาระ
และมีส ิท ธิเ ข้า ร่ ว มประชุ ม สามัญ สมาชิก วิส ามัญ สมาชิ ก ประชุ ม
กรรมการได้ทุกคราว รวมถึงมีสทิ ธิให้คาแนะนา ให้ขอ้ เสนอแนะแก่
กรรมการ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในคราวทีเ่ ข้าร่วมประชุม รวมทัง้ อาจ
เป็ นผูร้ บั มอบอานาจในการดาเนินกิจการอื่นใดกับหน่วยงานของรัฐ เป็ น
กรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆของภาครัฐ หรือกิจการอื่นตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ประธานอาวุโสซึ่งพ้นวาระแล้ว และผูท้ เ่ี คยดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทยก่ อ นหน้ า วัน ใช้
ข้อบังคับนี้ เป็ นประธานกิตติมศักดิ ์อยูใ่ นตาแหน่งได้ตลอดไป เว้นแต่จะ
ลาออก และมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญสมาชิก วิส ามัญสมาชิก ประชุม
กรรมการได้ทุ ก คราว รวมถึง มีสทิ ธิใ ห้คาแนะน า ให้ข้อเสนอแนะแก่
กรรมการ แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในคราวทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีป่ รึกษา
กิต ติ ม ศัก ดิ อ์ ่ื น ๆ คณะกรรมการที่ป รึก ษา คณะกรรมการสาขา
คณะกรรมการเฉพาะกิจ คณะอนุ กรรมการ และคณะทางานนัน้ ให้อยูใ่ น
ตาแหน่งได้เท่ากับวาระของคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ เว้นแต่จะยกเลิกการ
แต่งตัง้
ให้ค ณะกรรมการสภาหอการค้า แห่ง ประเทศไทยแต่ ง ตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเสนอต่อที่
ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ สมาชิก ประจ าปี ท ราบการแต่ ง ตัง้ โดยให้อ ยู่ ใ น

๑๖

ตาแหน่ งได้เท่ากับ วาระของคณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทยชุดต่อไป
ให้ป ระธานกรรมการเป็ น ผู้ล งนามพร้อ มประทับ ตราสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรือรองประธานกรรมการคนหนึ่งคนใดลง
นามร่วมกับกรรมการเลขาธิการพร้อมประทับตราสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยมีอานาจในการทานิตกิ รรมมีผลผู กพันสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย ๓๓
หมวด ๕
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมสมาชิก
ข้อ ๒๗ การประชุมคณะกรรมการให้มปี ี ละหกครัง้ เป็ นอย่างน้อย อนึ่ง
เมือ่ ประธานกรรมการเห็นสมควรจะเรียกประชุมเป็ นพิเศษเมือ่ ใดก็ได้
กรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง หากกรรมการคนใดขาด
การประชุม ๓ ครัง้ ติดต่อกัน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร กรรมการผูน้ ัน้
เป็ นอันพ้นจากตาแหน่ง ๓๔
ข้อ ๒๘ กรรมการตัง้ แต่ ๑๐ นายขึ้น ไป อาจขอร้อ งให้ป ระธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็ นพิเศษก็ได้ โดยทาเป็ นหนังสือ
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และประเด็นทีจ่ ะขอให้จดั การประชุมโดยชัดแจ้ง ๓๕

๓๓

ข้อ ๒๖ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๗ ครั้งที่ ๑ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๕ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕ ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ครั้ง
ที่ ๓ เพิ่มเติมข้อความวรรคสี่ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่
๓๙ เมื่ อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ และครั้ งที่ ๔ ยกเลิ กข้อ ๒๖ เดิ ม แก้ไขข้อ๒๗ เป็ น ข้อ ๒๖ แก้ไข
เพิ่มเติม วรรคสอง วรรคสาม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๔
ข้อ ๒๗ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๘ เพิ่มเติมข้อความ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๕
ข้อ ๒๘ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๗

ข้อ ๒๙ ๓๖ให้ประธานคณะกรรมการสาขาเรียกประชุมคณะกรรมการ
สาขา ปีละ ๔ ครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ข้อ ๓๐ การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่า ๑ ใน ๓ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การลงมติวนิ ิจฉัยข้อปรึกษานัน้ ให้ถอื เอาคะแนนเสียงข้างมาก
เป็ นมติ ถ้าจานวนคะแนนเสียงเท่ากัน จึงให้ประธานทีป่ ระชุมออกเสียง
เพิม่ ขึน้ ได้อกี เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด ๓๗
ข้อ ๓๑ คณะกรรมการอาจมีมติให้เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญสมาชิกได้
หรือสมาชิกรวมกันไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิกทัง้ หมดอาจทา
ค าร้อ งเป็ น หนั ง สือ ยื่น ต่ อ ประธานกรรมการขอให้เ รีย กประชุ ม ใหญ่
วิสามัญสมาชิก อนึ่ง หนังสือขอให้จดั ประชุมซึ่งยืน่ โดยสมาชิกต้องแจ้ง
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละประเด็น ที่จ ะประชุมโดยชัดแจ้ง และในกรณีห ลัง นี้
ประธานกรรมการจะต้องเรียกประชุมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้
รับคาร้องของสมาชิก ๓๘
ข้อ ๓๒ ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกก็ดี หรือการประชุมวิสามัญ
สมาชิกก็ดี ต้องมีสมาชิกสามัญมาประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ คน จึงจะถือ
ครบองค์ประชุม ๓๙

๓๖

ข้อ ๒๙ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๗
ข้อ ๓๐ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๑ ยกเลิกข้อบังคับ ข้อ ๓๒ เดิม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก
ประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๘
ข้อ ๓๑ ความเดิ มข้อบังคับข้อ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติ ม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๓๙
ข้อ ๓๒ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๘

ข้อ ๓๓ การประชุมใหญ่เรียกนัดเวลาใด เมือ่ ล่วงพ้นเวลานัน้ ไปแล้วถึง
๑ ชัวโมง
่
ถ้ามีสมาชิกไม่ครบองค์ประชุ มตามข้อ ๓๒ ถ้าการประชุม
นัน้ ได้เรียกนัดเพราะสมาชิกร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุมเลย ถ้ามิใช่นัด
เพราะสมาชิกร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการมีสทิ ธิเรียกนัดประชุมอีกครัง้
หนึ่งไม่น้อยกว่า ๕ วัน การประชุมครัง้ หลังนี้ ไม่ว่าสมาชิกจะมาประชุม
มากน้อยเพียงใด ก็ให้ถอื ว่าครบองค์ประชุม๔๐
ข้อ ๓๔ คณะกรรมการจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวการประชุมใหญ่ไป
ให้สมาชิกทุกคนโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ที่อยู่ของสมาชิก
ตามที่มปี รากฏอยู่ในทะเบียนหรือส่งให้ถึงตัวสมาชิก ก่อนวัน ประชุม
ใหญ่อย่างน้อย ๗ วัน
ในหนังสือบอกกล่าว ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุม ๔๑
ข้อ ๓๕ ในการประชุมใหญ่ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม
ถ้า ประธานกรรมการไม่อยู่ใ นที่ป ระชุมให้รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ให้กรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นประธานในที่
ประชุมคราวนัน้ ๔๒

๔๐

ข้อ ๓๓ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๑
ข้อ ๓๔ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๒
ข้อ ๓๕ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๑๙

ข้อ ๓๖ ทีป่ ระชุมใหญ่อาจมีมติให้เลื่อนการประชุมไปในวันหรือเวลา
อื่น ใด แต่ ใ นการประชุ ม ที่เ ลื่อ นมานั น้ ห้า มมิใ ห้ป รึก ษากิจ การอื่น ใด
นอกจากกิจการทีค่ า้ งจากทีป่ ระชุมคราวก่อน ๔๓
ข้อ ๓๗ สมาชิกผู้ใ ดมีส่วนได้เสียเป็ น พิเศษในเรื่องใด ซึ่งที่ ป ระชุม
จะต้องลงมติช้ขี าด สมาชิกผูน้ ัน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ด้วย
มิได้ ๔๔
ข้อ ๓๘ การนับคะแนนเสียงในการลงมติ ให้คดิ ตามจานวนเสียงของ
ผูแ้ ทนตามทีก่ าหนดในข้อ ๔.๒ เฉพาะทีเ่ ข้าร่วมประชุม ๔๕
ข้อ ๓๙ การแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุม
ใหญ่ เ ป็ น สิท ธิเ ฉพาะตัวของสมาชิกจะมอบฉัน ทะให้ผู้อ่ืน กระทามิไ ด้
เว้นแต่จะเป็ นผูแ้ ทนของนิตบิ ุคคลตามข้อ ๑๓ ๔๖
ข้อ ๔๐ การออกเสีย งลงคะแนนในที่ป ระชุ ม ใหญ่ โ ดยปกติใ ช้วิธี
ลงคะแนนเปิดเผยด้วยการชูมอื เว้นแต่สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของ
จานวนสมาชิกทีม่ าประชุมร้องขอให้ลงคะแนนลับ ๔๗

๔๓

ข้อ ๓๖ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๘ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๔
ข้อ ๓๗ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๓๙ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๕
เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ ๓๘ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๖
ข้อ ๓๙ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๐ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๗
ข้อ ๔๐ ความเดิ มในข้อบังคับ ข้อ ๔๑ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทน ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
สมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๒๐

ข้อ ๔๑ การออกเสียงลงคะแนนนัน้ มิให้ผูท้ าหน้าทีเ่ ป็ นประธานในที่
ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วย เว้นแต่กรณีทค่ี ะแนนเสียงเท่ากัน จึงให้
ประธานทีป่ ระชุมออกเสียงลงคะแนนเป็ นเสียงชีข้ าด ๔๘
ข้อ ๔๒ ให้ม ีก ารประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ สมาชิก ประจ าปี ปี ล ะครัง้
ภายในเดือนเมษายนของทุกๆ ปี แต่ให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการใน
วันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกนี้ทุกๆ ๒ ปี นับตัง้ แต่เดือนเมษายน พ.ศ.
๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
กิจการอันต้องกระทาในทีป่ ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี
มีดงั นี้คอื
๑) รับรองรายงานการประชุมใหญ่คราวก่อน
๒) คณะกรรมการรายงานกิจการทีไ่ ด้กระทาในรอบปี ทผ่ี ่าน
มา
๓) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
๔) พิจารณางบดุล
๕) เลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดเงินค่าตอบแทน
๖) ข้อเสนอคณะกรรมการ (ถ้ามี)
๗) ญัตติของสมาชิก (ถ้ามี)
๘) เลือกตัง้ คณะกรรมการตามข้อ ๑๘ (ค) (เฉพาะในปี
กาหนดให้มกี ารเลือกตัง้ )
๙) เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี) ๔๙

๔๘

ข้อ ๔๑ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๒ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๔๙
ข้อ ๔๒ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๓ แก้ไขและใช้ขอ้ ความใหม่แทนและแก้ไขเพิ่มเติม ๓),๕) ตามมติ
ที่ ประชุมใหญ่สามัญสมาชิ กประจาปี สภาหอการค้าแห่ งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๑

๒๑

หมวด ๖
ค่าจดทะเบียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนี ยม
ข้อ ๔๓ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเข้า
เป็ นสมาชิกและค่าบารุงประจาปีตามทีค่ ณะกรรมการกาหนดไว้ ๕๐
ข้อ ๔๔ ในกรณีทส่ี ภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดทาบริการเพือ่
ประโยชน์แก่บุคคลใดๆ คณะกรรมการอาจสังหรื
่ อวางระเบียบเรียกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียมค่าใช้จา่ ยสาหรับบริการนัน้ ได้ ๕๑
หมวด ๗
งบดุล
ข้อ ๔๕ ให้คณะกรรมการจัดทางบดุลปีละหนึ่งครัง้ แล้วส่งให้ผสู้ อบ
บัญชีอย่างช้าไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี และมอบให้ผสู้ อบ
บัญชีทาการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๕๒
ข้อ ๔๖ ให้ถอื วันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกๆ ปี เป็ นวันสิน้ ปีในทางบัญชี
ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ๕๓
ข้อ ๔๗ ให้คณะกรรมการส่งสาเนางบดุลกับหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก และรายงานการบริหารงานประจาปีไปยัง
สมาชิกก่อนวันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกอย่างน้อย ๗ วัน ๕๔
๕๐

ข้อ ๔๓ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๑
ข้อ ๔๔ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๕ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๒
ข้อ ๔๕ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๖ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๓
ข้อ ๔๖ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๗ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๒๒

ข้อ ๔๘ ให้ผสู้ อบบัญชีมอี านาจเข้าตรวจสอบบัญชีและเอกสารต่างๆ
เกีย่ วกับการเงินของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และให้มสี ทิ ธิ
สอบถามกรรมการ กรรมการสาขา และเจ้าหน้าทีข่ องสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยทุกๆคนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบัญชีและเอกสารนัน้ ๆ ๕๕
ข้อ ๔๙ ให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกเป็ นผูเ้ ลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี และ
ให้ผสู้ อบบัญชีอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ ๑ ปี ๕๖
หมวด ๘
เจ้าหน้ าที่ประจาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕๐ ให้ผอู้ านวยการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้:(ก) ควบคุมดูแลการบริหารงาน และการบังคับบัญชาพนักงานของ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(ข) ปฏิบตั งิ านตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและมติของ
คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
บริหาร
(ค) ติดต่อประสานงานทัวไปกั
่ บหน่วยงานของรัฐ หอการค้า
สมาคมการค้า และหน่วยงานอืน่ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ให้
การดาเนินงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย และบรรลุวตั ถุประสงค์และนโยบายทีก่ าหนดไว้
(ง) ประสานงานกับคณะกรรมการสาขา คณะกรรมการเฉพาะกิจ
คณะอนุกรรมการ และคณะทางานต่าง ๆ
๕๔

ข้อ ๔๗ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๘ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๕
ข้อ ๔๘ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๔๙ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๖
ข้อ ๔๙ ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๕๐ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่ ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๒๓

(จ) ปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย ๕๗
หมวด ๙
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๕๑ การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับนี้ จะทาได้กแ็ ต่โดยคณะกรรมการ
เป็ นผูเ้ สนอ หรือสมาชิกรวมกันไม่ต่ากว่า ๑ ใน ๕ ของจานวนสมาชิก
ทัง้ หมด เสนอญัตติขอแก้ไขเพิม่ เติม และทีป่ ระชุมใหญ่สามัญสมาชิกลง
มติให้แก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า ๓ ใน ๔ ของจานวน
สมาชิกทัง้ หมดทีม่ าประชุม
การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับไม่วา่ จะมาจากฝา่ ยใด ให้คณะกรรมการ
แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๗ วัน ๕๘
ข้อ ๕๒ ข้อบังคับนี้มผี ลใช้บงั คับนับแต่วนั ทีไ่ ด้จดทะเบียน ตามมาตรา
๓๖ พระราชบัญญัตหิ อการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ (แก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ.
๒๕๕๐) ๕๙

๕๗

เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 50 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๘
ความเดิมในข้อบังคับ ข้อ ๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
๕๙

ความเดิมในข้อบังคับข้อ ๕๒ แก้ไขเพิม่ เติม ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจาปี สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

๒๔

หมวด ๑๐
การเลิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕๓ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตัง้ ขึน้ โดยไม่มกี าหนดเวลา
ข้อ ๕๔ หากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะต้องเลิกเพราะเหตุใดก็
ตาม ให้ทาการชาระบัญชี เมือ่ ชาระบัญชีแล้วจะมีทรัพย์สนิ เหลืออยู่
เท่าใดก็ตาม ให้โอนไปให้แก่องค์การสาธารณกุศลแห่งหนึ่งแห่งใดหรือ
หลายแห่ง ซึง่ เป็ นนิตบิ ุคคลในราชอาณาจักรไทยตามมติทป่ี ระชุมใหญ่

๒๕

คู่มือจรรยาบรรณหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
The Thai Chamber of Commerce’s &
Board of Trade of thailand’s
Code of conducts

๒๖

จรรยาบรรณหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(The Thai Chamber of Commerce’s & Board of Trade
of Thailand’s Code of Conducts)
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรที่
ก่อตัง้ ขึน้ เพื่อส่งเสริมการดาเนินวิสาหกิจ โดยทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนากับสมาชิกเกีย่ วกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน
การบริการ การประกอบวิชาชีพอิสระ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแก่รฐั บาล
เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
หอการค้าไทยจะสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดาเนินงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ เนื่องจากกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าทีข่ อง
หอการค้าไทยทุกระดับล้วนประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรม ทาให้
การดาเนินงานของหอการค้าและสภาหอการค้ามีความราบรืน่ และได้รบั
ความเชือ่ มันจากบุ
่
คคลภายนอกและสังคมด้วยดีเสมอมา
ดังนัน้ เพือ่ ส่งเสริมให้กรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ ของหอการค้า
ไทย มีแนวปฏิบตั อิ นั ดีงามและเป็ นแบบแผนเดียวกัน เพื่อคงไว้ซ่งึ
เกียรติ ศักดิ ์ศรี และความเชือ่ มันของสาธารณชนที
่
ม่ ตี ่อหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ประมวลร่างจรรยาบรรณของ
หอการค้าไทยเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ณ ทีน่ ้ี ซึง่ แบ่งเป็ น 3 ภาคคือ
ภาคแรก จริยธรรมในการดาเนินงานของหอการค้าไทย และ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นแนวทางที่หอการค้าไทยพึง
ปฏิบตั ติ ่อสมาชิก ผูเ้ กีย่ วข้อง สังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
ภาคที่ สอง เป็ นข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการ และเจ้าหน้าที่
หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

๒๗

ภาคที่สาม เป็ นข้อพึงปฏิบตั ขิ องสมาชิกและหลักบรรษัทภิบาล
สาหรับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ หอการค้าไทย หมายถึง หอการค้าทัวประเทศที
่
ม่ สี ญ
ั ชาติ
ไทยและมีทต่ี งั ้ อยูใ่ นประเทศไทย

ภาคแรก จริยธรรมในการดาเนินงานของหอการค้าไทย
กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย พึงประพฤติปฏิบตั ใิ น
ฐานะตัวแทนของหอการค้าไทย โดยมีขอ้ พึงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
- ข้อปฏิบตั ติ ่อสมาชิก
- ข้อปฏิบตั ติ ่อผูเ้ กีย่ วข้อง
- ข้อปฏิบตั ติ ่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
ข้อปฏิบตั ิ ต่อสมาชิก
1 การตระหนักถึงผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม
หอการค้าไทยดาเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคานึงถึงหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบที่มตี ่อสมาชิก และตระหนักถึงการสร้า ง
ประโยชน์อนั ยังยื
่ นต่อสมาชิกโดยรวม
2 การประกอบวิสาหกิจเอง หรือเข้าร่วมทุนในการประกอบ
วิสาหกิจกับบุคคลใดๆ

๒๘

หอการค้าไทยไม่ประกอบวิสาหกิจเอง หรือร่วมดาเนินการใน
วิสาหกิจของสมาชิก หรือมีสว่ นถือหุน้ ในการประกอบวิสาหกิจ
กับบุคคลใด

ยกเว้นการดาเนินงานที่เป็ นการส่งเสริมการ

ประกอบวิสาหกิจของสมาชิก และการให้คาปรึกษาแนะนาแก่
สมาชิก ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์ของหอการค้าไทย
3 การเปิดเผยข้อมูลอันเกีย่ วกับผลประโยชน์ของสมาชิก
หอการค้าไทยไม่เปิ ดเผยสถิติ เอกสาร หรือข้อความอัน
เกีย่ วกับประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะของสมาชิกผูใ้ ด
เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากสมาชิก
ผูน้ นั ้
4 การเข้าเป็ นสมาชิก หรือการให้ออกจากการเป็ นสมาชิก
หอการค้าไทยไม่ขดั ขวางผูใ้ ด ซึง่ มีคุณสมบัตทิ จ่ี ะเป็ นสมาชิกได้ตาม
ข้อบังคับของหอ การค้ามิให้เข้าเป็ นสมาชิก หรือบังคับด้วยประการ
ใดๆ ให้เข้าเป็ นสมาชิกโดยผูน้ นั ้

ไม่สมัครใจ หรือให้สมาชิกออก

จากหอการค้ า โดยเจตนาอัน ไม่ สุ จ ริต หรือ ขัด ต่ อ ข้อ บั ง คับ ของ
หอการค้าไทย

๒๙

ข้อปฏิบตั ิ ต่อผู้เกี่ยวข้อง
1 การให้ความเป็นธรรม
หอการค้าไทยปฏิบตั ติ ่อผูเ้ กีย่ วข้องด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบตั ติ ่อผูห้ นึ่งผูใ้ ดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ศาสนา
สัญชาติ เพศ อายุ หรือพืน้ ฐานการศึกษา
2 การรักษาความสุจริต
หอการค้าไทย ไม่ให้เงินหรือสิง่ ของแก่ผหู้ นึ่งผูใ้ ด เพื่อชักนาให้
กระทาสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง และไม่สง่ เสริมการกระทาดังกล่าว
3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล
หอการค้าไทยไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล หรือกลุม่ บุคคล
ใดๆ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม

ข้อปฏิบตั ิ ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม
1 การยึดถือและปฏิบตั ิ ตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate
Governance)

๓๐

หอการค้าไทยส่งเสริมให้สมาชิกยึดถือและปฏิบตั ติ ามหลักบรรษัทภิ
บาล
2 การส่งเสริมการค้าเสรี
หอการค้าไทยส่งเสริมการค้าเสรี เพือ่ การแข่งขันทางธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม
ทัง้ ต่อผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูบ้ ริโภค
3 การมีความรับผิดชอบต่อสังคม
หอการค้าไทยไม่ดาเนินการใดๆ อันอาจเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ ความ
มันคงของประเทศ
่

หรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน นอกจากนี้หอการค้าไทยจะดาเนินการสนับสนุ นกิจกรรม
สาธารณกุศลตามพิจารณาเห็นสมควร
4 การส่งเสริมการบาบัดและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
หอการค้าไทยสนับสนุ นให้สมาชิกดาเนินกิจกรรมบาบัดและอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม และไม่ดาเนินกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิง่ แวดล้อม หรือเป็ นภัยต่อชุมชน
5 การวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง

๓๑

หอการค้าไทยวางตัวเป็ นกลาง ไม่กระทาการอันฝกั ใฝพ่ รรคการเมือง
ใดๆ หรือผูห้ นึ่งผูใ้ ดทีม่ อี านาจทางการเมือง เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์

ภาคที่สอง ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิ ของกรรมการ และเจ้าหน้ าที่
หอการค้าไทย
1 การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย ไม่พงึ กระทาการอันเป็ นภัย
ต่อเศรษฐกิจ

ความมันคงของประเทศ
่
หรือต่อความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมอันดีของประชาชน

2 การวางตัวในสังคม

๓๒

กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ น
ทีย่ อมรับในสังคม ไม่พงึ ประพฤติตน หรือกระทาการใดๆ อันอาจนา
ความเสือ่ มเสียมาสูห่ อการค้าไทย
3 การปฏิบตั ิ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับหอการค้าไทย
กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย ไม่พงึ เรียก รับเงิน สิง่ ของ
หรือประโยชน์ อนั ใดทีไ่ ม่สมควรได้ จากผูเ้ กีย่ วข้องในการดาเนินงาน
ของหอการค้าไทย
4 การรักษาทรัพย์สินของหอการค้าไทย
กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการใช้ทรัพย์สนิ ของหอการค้าไทยให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ตลอดจน
ดูแลไม่ให้เสียหาย และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์อ่นื ทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้อง
กับการดาเนินงานของหอการค้าไทย
5 การส่งเสริมจริยธรรม
กรรมการ และเจ้าหน้าทีห่ อการค้าไทย พึงส่งเสริมการปฏิบตั ติ าม
จริย ธรรม

และร่ว มกัน ปรับ ปรุง หลักปฏิบ ัติต ามจริยธรรมของ

๓๓

หอการค้า ไทยให้ทนั สมัย

และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ อย่า ง

สม่าเสมอ

ภาคที่สาม ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิ ของสมาชิกหอการค้าไทย
1 การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สมาชิกหอการค้าไทย ไม่พงึ กระทาการอันเป็ นภัยต่อเศรษฐกิจ ความ
มันคงของประเทศ
่
หรือต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
2 การรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ
สมาชิกหอการค้าไทย พึงรักษาไว้ซง่ึ ความสามัคคีในหมูค่ ณะ
และช่วยเหลือซึง่ กันและกันด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
3 การวางตัวในสังคม
สมาชิกหอการค้าไทย พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับใน
สังคม ไม่พงึ ประพฤติตนหรือทาการใดๆ อันอาจนาความเสือ่ ม
เสียมาสูห่ อการค้าไทย
4 การส่งเสริมจริยธรรม

๓๔

สมาชิกหอการค้าไทย พึงส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมและ
บรรษัทภิบาล

๓๕

หลักบรรษัทภิบาลสาหรับสมาชิกหอการค้าไทย
(Corporate Governance for The Thai Chamber of Commerce’s
Members)
หลั ก บ ร ร ษั ท ภิ บ า ล เ ป็ น ห ลั ก ก า รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ที่
คณะกรรมการมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารงานขององค์กร โดย
เป็ นผูก้ าหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบกากับดูแลเพื่อให้
ภารกิจขององค์กรดาเนิน ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภาพ และบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ ปจั จุบนั หลักบรรษัทภิบาลถือเป็ นหลักการบริหารธุรกิจที่
สาคัญ
เนื่ อ งจากเป็ น แนวทางการดาเนิน ธุ รกิจ ที่ย ึด มันในความ
่
รับ ผิด ชอบต่ อ ผู้มสี ่ว นได้ส่ว นเสียทุ กฝ่า ย รวมทัง้ ยึด มันในความ
่
รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติเพื่อประโยชน์ อนั ยังยื
่ นร่วมกัน
อย่างเป็ นเอกภาพ
หอการค้าไทยจึงมีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรของสมาชิกปฏิบตั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาลเนื่องจากเป็ นทีย่ อมรับกันว่าองค์กรทีป่ ฏิบตั ติ าม
หลักบรรษัทภิบาลจะสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความถูกต้องและเป็ นธรรม ทีส่ าคัญคือเสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือที่
สาธารณชนมีต่อองค์กร ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการเติบโตขององค์กร
และส่งผลต่อความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมันคง
่
ต่อไป
แนวทางการส่งเสริมดังกล่าวจะเน้นที่ความสมัครใจ การสร้าง
ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง และเห็นประโยชน์ทเ่ี ป็ นรูปธรรมจากการปฏิบตั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้สมาชิกเต็มใจปฏิบตั ติ ามหลักดังกล่าว
อย่างยังยื
่ น

๓๖

หลักบรรษัทภิบาลประกอบด้วยส่วนสาคัญ 6 ประการคือ
1) การปฏิบตั ิ ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรม
มุง่ ปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝา่ ย อาทิ ผูซ้ ้อื สินค้า
ผูข้ ายสินค้า ผูถ้ อื หุน้ หรือเจ้าของกิจการ พนักงาน เจ้าหนี้
รัฐบาล และสังคมโดยรวมอย่างยุตธิ รรม นอกจากนี้ องค์กร
ต้อ งปฏิบ ัติอย่า งเท่า เทีย มกัน ระหว่า งผู้ถือหุ้น หรือเจ้า ของ
กิจการทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นรายใหญ่หรือรายเล็ก ชาวไทย
หรือชาวต่างประเทศ เพราะผูถ้ อื หุน้ ทุกรายล้วนมีความสาคัญ
ต่อองค์กรทัง้ สิน้

2) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้
ความเชื่อมันของนั
่
กลงทุน เจ้าหนี้ และผูเ้ กีย่ วข้อง
เกิดจากความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได้ รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ชัดเจน และ
ทันกาลให้แก่ผูเ้ กี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยต้องมีความ
สม่าเสมอ คือ ได้รบั การจัดทาและบันทึกด้วยหลักเกณฑ์
เดียวกันทัง้ หมด และได้มาตรฐานสามารถเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลจากแหล่งอื่นได้อย่างสะดวก
3) การลดความเสี่ยง
แม้ว่า องค์ก รจะมีก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ไ ว้อ ย่า ง
ชัดเจน และมีการวางแผนการปฏิบตั อิ ย่างมืออาชีพ ตลอดจน
กาหนดกระบวนการควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบตั ไิ ว้อย่าง

๓๗

รัดกุมแล้ว แต่กย็ งั คงต้องมีกระบวนการบริหารความเสีย่ งและ
เน้นปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ โดยวิเคราะห์ความเสีย่ งของการ
ดาเนินธุรกิจ แล้วกาหนดระดับความสาคัญของความเสีย่ ง
มาตรการควบคุมและขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างเข้มงวด เพือ่ ลด
อัตราความเสีย่ งให้เหลือน้อยทีส่ ดุ
4) มุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบตั ิ อนั เป็ นเลิศในองค์กร
มุง่ นาการปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศ ซึง่ ใช้ได้ผลดีมาแล้วจาก
หน่ ว ยงานอื่น ๆมาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมกับ สภาพของ
องค์กร นอกจากนี้ยงั ต้องส่งเสริมการปฏิบตั อิ นั เป็ นเลิศแก่
บุคลากรทุกฝา่ ย โดยผลักดันทุกหน่วยงานให้พยายามพัฒนา
ตนเองเพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศอยูต่ ลอดเวลา
5) ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
ในฐานะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คมและประเทศชาติ
องค์กรควรคืนกาไรสูส่ งั คม ผ่านกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม และสนับสนุ นกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทย่ี งยื
ั ่ นต่อประเทศชาติอย่างเป็ นรูปธรรม
6) การให้ผลตอบแทนที่ยงยื
ั ่ นแก่เจ้าของกิจการ หรือผู้ถือ
หุ้น
องค์กรควรตระหนักถึงการสร้างมูลค่า ขององค์กรใน
ระยะยาว ไม่คานึงแต่ผลงานระยะสัน้ รวมทัง้ มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ อย่าง
ไม่หยุดนิ่ง อันหมายถึงความเพียรพยายามทีจ่ ะให้เจ้าของ
กิจ การหรือ ผู้ถือ หุ้น ได้ร บั ผลตอบแทนอย่า งสม่ า เสมอและ
ยังยื
่ น

๓๘

ส าหรับ บริษัท ที่ม ีรูป แบบการบริห ารงานรูป แบบเดีย วกับ
บริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ คือมีผถู้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษัท และฝ่า ย
จัดการนัน้ จะมีหลักปฏิบตั เิ พิม่ เติม คือ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของ องค์กรต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการต้องทา
หน้าทีก่ ากับดูแลฝา่ ยจัดการ และฝา่ ย จั ด ก ารต้ อ ง ก า กั บ ดู แ ล ฝ่ า ย
ปฏิบตั กิ ารอีกทอดหนึ่ง

