ขอบังคับ

หอการคาจังหวัดตาก


หอการคาจังหวัดตากจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ. ๒๕๐๙
และอยูในการควบคุมดูแลของสํานักทะเบียนหอการคาประจําจังหวัดตาก

หมวดที่ ๑
(บทความทัว
่ ไป)
ขอที่ ๑ สถาบันนีเ้ รียกวา “ หอการคาจังหวัดตาก ”
เขียนชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
COMMERCE ”

“

THE

TAK

CHAMBER

OF

ตราของหอการคาจังหวัดตากมีเครื่องหมายเปนรูปโล ดาน

ในมีรูปเรือสําเภาหัวเปนพญานาค
ดานซายมือมีอักษรภาษาไทยวา “

ในเรือมีสีธงชาติไทย

มีพื้นน้ําอยูดานลาง

หอการคาจังหวัดตาก ”

ดานขวามือมี

อักษรภาษาอังกฤษวา“ THE TAK CHAMBER OF COMMERCE ”

ขอที่ ๒ สํานักงานของหอการคา
สํานักงานหอการคาจังหวัดตากตั้งอยู ณ สํานักงานอําเภอเมืองตาก เลขที่ 1/92
ถนนกิตติขจร ต.หนองหลวง อําเภอเมือง จังหวัดตาก โทรศัพท (055)515215
โทรสาร (055)515216

สํานักงานแมสอด ตั้งอยู ณ เลขที่ 855 หมู 1 ถนนสายเอเชีย ตําบลทาสายลวด
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
โทรศัพท (055)-564132 โทรสาร (055)-564131
Email : takchamber@hotmail.com , takchamber@gmail.com
Website : www.takchamber.com

หมวดที่ ๒
(วัตถุประสงค)
ขอ ๓ วัตถุที่ประสงคของหอการคา หอการคามีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
๑. สงเสริมวิสาหกิจตาง ๆ เพื่อประโยชนในทางการคา อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป เชน รวบรวมสถิติ เผยแพรขาวสาร
การคา วิจัยเกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจ สงเสริมการทองเที่ยว
การออก
ใบรับรองแหลงกําเนิดของสินคา การวางมาตรฐานแหงคุณภาพของสินคา การ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคา การตรวจสอบมาตรฐานสินคาจัดตั้งและดําเนินการ
สถานการ ศึกษาที่เกี่ยวกับการคาและเศรษฐกิจพิพิธภัณฑสินคา การจัดงานแสดง
สินคา การเปนอนุญาโตตุลาการชี้ขาดขอพิพาททางการคา
๒.

รับปรึกษาและใหขอแนะนําแกสมาชิกเกี่ยวกับการคา

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือเศรษฐกิจ และชวยอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของสมาชิก
๓. ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ
๔. ประสานงานในทางการคาระหวางผูประกอบการคากับทาง
ราชการ
๕. เพื่อชวยเหลือและสงเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห
๖.ปฏิบัติกิจการอื่นๆ

ตามแตจะมีกฎหมายระบุใหเปนหนาที่ของ

หอการคา หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย

๗.

เพื่อสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยมีความเปนกลาง และไมใหการสนับสนุนดาน
การเงินหรือทรัพยสินแกการเมือง หรือพรรคการเมืองใด

หมวดที่ ๓

(สมาชิกและสมาชิกภาพ)
ขอ ๔. หอการคาจังหวัดตากประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคล มีคุณสมบัติตามที่ไดระบุไวในขอ 5
ขอ ๕. สมาชิกหอการคาจังหวัดตากแบงออกเปน 4 ประเภท
(ก) สมาชิกสามัญ ไดแก ธุรกิจที่จดทะเบียนประกอบการ ซึ่ง
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เปนเจาของ หรือนิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทย
เปนหุนสวน หรือผูถือหุนเกินกึ่งจํานวนเงินทุนของนิติบุคคลนั้น ซึ่งมีภูมิลําเนา
อยูในจังหวัดตากและประกอบการวิสาหกิจในทางการคา การบริการ การ
ประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการการเงินหรือเศรษฐกิจ
หรือสมาคมการคาที่มีสมาชิกสัญชาติไทยเกินกึ่งจํานวนของสมาชิกทั้งหมด
หรือตองเปนรัฐวิสาหกิจ หรือสหกรณ
(ข) สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มิไดมี
สัญชาติไทยหรือสมาคมการคา ที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกึ่งจํานวนของ
สมาชิกทั้งหมด หรือสมาชิกหอการคาจังหวัดอื่น หรือสมาชิกหอการคาไทย ได
แสดงความจํานงสมัครเขาเปนสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการลงมติรับเปนสมาชิก
สมทบได

(ค) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก อดีตประธานกรรมการหอการคา
จังหวัดตาก บุคคลทรงคุณวุฒิหรือผูมีอุปการคุณแกหอการคาจังหวัดตาก ซึ่ง
คณะกรรมการลงมติใหเชิญใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์
(ง) สมาชิกวิสามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มี
คุณสมบัติเชนเดียวกับสมาชิกสามัญ
แตไมประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิก
สามัญ
ขอที่ ๖ ใบสมัครแสดงความจํานงเขาเปนสมาชิกใหยื่นตามแบบตอนาย
ทะเบียน โดยมีสมาชิกเปนผูแนะนํา 1 นาย ผูรับรอง 1 นาย

ขอที่ ๗
ใหนายทะเบียนนําใบสมัครเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัย และมีมติวาควรรับเขาเปนสมาชิกหรือไม ในคราวประชุมตอไป
ขอ ๘. เมื่อคณะกรรมการไดลงมติใหรบ
ั สมัครเขาเปนสมาชิกแลว ให
นายทะเบียนแจงไปยังผูสมัครใหนําเงินคาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคา
บํารุงประจําป มาชําระภายในกําหนด 30 วัน
ขอ ๙. หอการคาจังหวัดตาก จะไมถือวาผูสมัครใหมเปนสมาชิก จนกวาผู
นั้นจะชําระเงินคาทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงประจําปตามระเบียบแลว
นายทะเบียนจะไดชื่อสมาชิกใหมประกาศใหสมาชิกทราบเปนคราวๆ ไป
ขอ ๑๐. ใหนายทะเบียนจัดใหสมุดทะเบียนสมาชิก สมุดทะเบียนนี้
สมาชิกจะขอใหดู ณ หอการคาจังหวัดตาก ในวันและเวลาทําการ
ขอ ๑๑. สมาชิกภาพยอมสิน
้ สุดลงในเมื่อ
(ก) ตาย (เวนแตผูแทนสมาชิกตาม ขอ ๑๑ ตาย) หรือสิ้นสภาพนิติ
บุคคล
(ข) ขาดคุณสมบัติตาม ขอ ๖
(ค) ลมละลาย
(ง) เลิกประกอบการคา หรือการอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไวในเวลา
เขาเปนสมาชิก
(จ) เปนผูไรความสามารถ หรือเหมือนไรความสามารถ
(ฉ) สมาชิกภาพยอมสิ้นสุดลงเมื่อ สมาชิกผูนั้นคางชําระคาสมาชิก
ติดตอกันเปนเวลา 2 ป
(ช) คณะกรรมการวินิจฉัยใหออกโดยมีมติเกินกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ประพฤติผิดศีลอันดีหรือจรรยาบรรณของพอคา จนขาดความ
นิยมของมหาชน
(2) มีหนี้สิ้นลนพนตัว หรือประพฤติตนหรือกระทําการใดๆ อันจะนํา
ความเสื่อมเสียมาสูหอการคาจังหวัดตาก
(3) ไมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ หรือคําสั่งของหอการคาจังหวัด
ตากที่กําหนดไว

หมวดที่ ๔
(สิทธิและหนาทีข
่ องสมาชิก)

ขอ ๑๒. สมาชิกมีสิทธิจะไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหเกี่ยวกับ
การคา และอุตสาหกรรมจากหอการคาจังหวัดตาก เทาที่จะอํานวยใหไดตาม
สมควร
ขอ ๑๓. สมาชิกมีสิทธิจะไดรับความชวยเหลือและการสงเคราะหเกี่ยวกับ
การคา และอุตสาหกรรมจากหอการคาจังหวัดตาก เทาที่จะอํานวยใหไดตาม
สมควร
ขอ ๑๔. สมาชิกสามัญนิติบุคคล จะจดทะเบียนผูแทนที่มีอํานาจเต็มเปน
บุคคลใด บุคคลนั้นตองถือสัญชาติไทยและตองเปนกรรมการของบริษัทจํากัด
หรือผูเปนหุนสวนของหางหุนสวนนิติบุคคล หรือผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคลนั้นตามกฎหมาย
ขอ ๑๕. ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกๆ ป กอนที่จะมีการประชุม
ใหญประจําป หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงผูแทนที่มีอํานาจเต็มที่ไดจดทะเบียน
ไว
ขอ

๑๖.

สมาชิ กมี สิท ธิจ ะเสนอความคิด เห็น หรือใหคําแนะนําใดๆ

เกี่ยวกับ กิจการคา การเศรษฐกิจ หรือความเจริญ กาวหนาของหอการจังหวัด
ตากตอคณะกรรมการได
ขอ

๑๗.

สมาชิกจะตองปฏิบัติตามขอบัง คับ ระเบียบ และคําสั่งของ

หอการคาจังหวัดตาก โดยเครงครัด
ขอ ๑๘. สมาชิกผูใดคางชําระคาบํารุง และไดรับใบเตือนจากเจาหนาที่
ครบ 30 วันแลว ก็ยังไมจะการชําระสมาชิกผูนั้นจะใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ตามขอบังคับนี้ไมได
สมาชิกตองออกจากสมาชิกภาพดวยเหตุใดๆ ตองชําระเงินคาบํารุง และ
หนี้สินที่ยังคางอยูในขณะนั้นใหเสร็จสิ้น
ขอ ๑๙. สมาชิกอาจไดรบ
ั โทษ โดยมติคณะกรรมการสถานใดสถานหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) วากลาวตักเตือน
(ข) ระงับการใชสิทธิของสมาชิก มีกําหนดเวลา 1 ป
(ค) คัดชื่อออกจากสมาชิก

หมวดที่ ๕
(คณะกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร)

ขอ ๒๐. เพื่อดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหอการคาไทย
ใหมีคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการหอการคาจังหวัดตาก
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งนาย รองประธานกรรมการไมนอยกวาหนึ่ง
นาย เลขาธิ การหนึ่ ง นาย รองเลขาธิการไมนอยกวา หนึ่ง นาย เหรัญ ญิกหนึ่ง
นาย นายทะเบียนหนึ่งนาย ปฏิคมหนึ่งนาย และกรรมการอื่นรวมทั้งสิ้น ไมต่ํา
กวา 21 นาย ซึ่งตอไปนี้ในขอบังคับนี้จะเรียกวา “ คณะกรรมการ”
ขอ ๒๑. ใหกรรมการทีไ
่ ดรบ
ั เลือกตัง้ เปนผูเลือกตัง้ เปนประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน ปฏิคม
และใหเลือกกรรมการอื่นอีกไมต่ํากวา 5 นาย รวมกันเปนคณะกรรมการบริหาร
หอการคาจังหวัดตาก มีประธานกรรมการหอการคาจังหวัดตาก เปนประธาน
โดยตําแหนง ใหคณะกรรมการหอการคาจังหวัดตากแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารสวนอื่นๆ ดวยก็ไดตามความเหมาะสม
ขอ ๒๒. กรรมการอยูใ
 หตาํ แหนงไดคราวละสองปนบ
ั ตัง้ แตวน
ั ทีไ
่ ดรบ
ั
เลือกตัง้
สมาชิกผูหนึ่งผูใด
จะไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงเปนประธาน
กรรมการเกินกวา 3 คราวติดตอกันไมได และจะตองพนจากตําแหนงทาง
การเมือง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการจะตองออกจาก
ตําแหนงทั้งคณะเมื่อ
1) ถึงคราวออกตามวาระ
2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยสั่งใหออกตามมาตรา 40 แหง
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.2505
3) เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ แ ห ง สมาชิ ก สามั ญ ลงมติ ใ ห อ อก มติ ข อ นี้ ต อ งมี
คะแนนเสียงไมต่ํากวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด เมื่อกระทํา
การอันเปนผิดตอกฎหมายหรือขอบังคับของหอการคาจังหวัดตาก หรือเปนภัย
ตอเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศหรือตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน
นอกจากนี้ กรรมการจะตองออกจากตําแหนงเปนรายบุคคลเมื่อ
1. ถึงคราวออกตามวาระ
2. เมื่อสมาชิกภาพสิ้นลงตามขอ 11
3. รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงพาณิ ช ย สั่ ง ให อ อกตามมาตรา 40 แห ง
พระราชบัญญัติหอการคา พ.ศ.๒๕๐๙

4. เมื่อที่ประชุมใหญแหงสมาชิกสามัญลงมติใหออกในขอนี้ ตองมีคะแนน
เสี ยงไม ต่ํากว า สองในสามของจํา นวนสมาชิกทั้ง หมด เพราะมีความประพฤติ
เสื่ อมเสี ย หรื อกระทํ า การอั น เป น ผิด ต อกฎหมาย หรือ ขอ บั ง คั บ ของหอการค า
จั ง หวั ด ตาก หรื อ เป น ภั ย ต อ เศรษฐกิ จ ความมั่ น คงของประเทศ หรื อ ต อ ความ
เรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๒๓. คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งกรรมการเฉพาะกิจหรือกรรมการ
สาขา เพื่อทํากิจกรรมเฉพาะอยางหรือพิจารณาเรื่องตางๆ อันอยูในขอบเขต
แห ง หน า ที่ ของหอการค า จั ง หวั ด ตาก ภายใต การควบคุ ม ของคณะกรรมการ
กรรมการเฉพาะกิ จ หรื อ กรรมการสาขานั้น จะแต ง ตั้ง จากกรรมการ สมาชิ ก
ของหอการคาจังหวัดตาก หรือบุคคลภายนอกก็ได
ขอ ๒๔. ถาตําแหนงประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขาธิการ
รองเลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน หรือปฏิคม วางลงในระหวางป
เนื่องจากขาดสมาชิกภาพที่ดี หรือดวยเหตุอื่นซึ่งไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็ดี
ใหคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการดวยกันขึ้นดํารงตําแหนงแทน แตทั้งนี้ให
อยูในตําแหนงเพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๒๕. ถาตําแหนงกรรมการอืน
่ นอกจากทีก
่ ลาวในขอ ๒๔ วางลง
เนื่องจากเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการอาจ
เลือกตั้งสมาชิกสามัญคนหนึ่งขึ้นเปนคณะกรรมการแทนตําแหนงที่วางลงก็ได
ในกรณีเชนนี้ใหกรรมการที่เขามาแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทา
กําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน
ขอ ๒๖. ใหคณะกรรมการเปนผูค
 วบคุมกิจการทัง้ ในดานนโยบายและ
ธุรการ เพื่อใหดําเนินไปตามวัตถุประสงคในการนี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
แตงตั้งเจาหนาที่ฝายบริหารและที่ปรึกษาตามที่เห็นสมควร
ขอ ๒๗. การทํานิติกรรมผูกพันหอการคาจังหวัดตาก ใหเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการหอการคาจังหวัดตากเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหประธาน
กรรมการรวมกับกรรมการเลขาธิการเปนผูลงนามพรอมทั้งประทับตรา
หอการคาจังหวัดตากเปนสําคัญ ถาประธานกรรมการไมอยูใหรองประธาน 2
คนรวมกับกรรมการเลขาธิการเปนผูลงนามและประทับตราหอการคาเปนสําคัญ
ในการทํานิติกรรมที่มีผลผูกพันหอการคาจังหวัดตาก

หมวดที่ ๖
(การประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญสมาชิก)

ขอ ๒๘. การประชุมคณะกรรมการ ใหมเี ดือนละครัง้ เปนอยางนอย อนึ่ง
เมื่อประธานกรรมการเห็นสมควรจะเรียกประชุมเปนพิเศษก็ได
ขอ ๒๙. กรรมการตั้งแต 10 นายขึ้นไป อาจขอใหประธานกรรมการเรียก
ประชุมคณะกรรมการเปนพิเศษก็ได
ขอ ๓๐. กรรมการคนใดขาดการประชุม 3 ครั้ง ติดตอกันโดยไมมีเหตุผล
อันควร กรรมการผูนั้นเปนอันพนจากตําแหนง
ขอ ๓๑. ในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสมาชิกประจําป และ
การประชุ ม สมาชิ ก พิ เ ศษ ให ป ระธานกรรมการเป น ประธานในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการเฉพาะกิจ หรือกรรมการสาขา หรือบุคคลใด
มาแถลงและชี้แจง ถึงกิจกรรมบางอยางในที่ประชุมดวยก็ได
ขอ ๓๒.

กรรมการตองมาประชุมตั้งแตจํานวน 16 นายขึ้นไป จึงจะถือ

เปนองคประชุม การลงมติใหถือเอาเสียงขางมาก ถามีจํานวนเสียงเทากัน ให
ประธานกรรมการเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ

๓๓.

ถ า ประธานกรรมการไม อ าจเป น ประธานของที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการ หรือที่ประชุมสมาชิกประจําป หรือที่ประชุมสมาชิกพิเศษได ให
รองประธานทํา หนาที่แ ทน ถารองประธานไมอยูใหคณะกรรมการที่มาประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนประธาน เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ขอ ๓๔. ใหมีการประชุมใหญของสมาชิกประจําป ภายในเดือนมีนาคม
ของทุกๆ ป โดยประธานกรรมการเปนผูเรียกประชุม เพื่อพิจารณาและกระทํา
กิจกรรมดังตอไปนี้
๑. รับรองรายงานการประชุมครั้งกอน
๒. พิจารณารายงานกิจกรรมประจําเดือนของคณะกรรมการ
๓. พิจารณารับรองงบดุล
๔. เลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งครบกําหนดตองออกตามวาระ
๕. แตงตั้งผูสอบบัญชี
๖. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ขอ ๓๕. วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญสมาชิกประจําป หรือ
ในการประชุมสมาชิกพิเศษ ใหกระทําได ๒ วิธีคือ
วิธีที่ ๑ ออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย โดยใชวิธียกมือขึ้นเหนือศรีษะ
วิธีที่ ๒ ออกเสียงลงคะแนนลับ โดยใชวิธีเขียนบัตรลงคะแนน

การออกเสี ย งคะแนนตามปกติ ใ ห ใ ช วิ ธี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนโดย
เปดเผย เวนแตการลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการในเรื่องอื่น ซึ่งที่
ประชุมใหญจะลงมติใหมีการออกเสียงลงคะแนนลับ
สมาชิกผูมีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญนี้ ตองเปนสมาชิกหอการคา
จังหวัด ตาก กอนวันที่ 31 ธันวาคม ในปที่มีการประชุมนั้น แตใ นการเลือกตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะสมาชิกสามัญเทานั้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอ ๓๖. คณะกรรมการอาจมีมติใหมีการประชุมสมาชิกพิเศษได หรือ
สมาชิกรวมกันไมต่ํากวา 1 ใน 5 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจยื่นหนังสือตอ
ประธานกรรมการ ขอใหเรียกประชุมสมาชิกพิเศษก็ไดในกรณีเชนนี้ประธาน
กรรมการจะตองเรียกประชุมสมาชิกพิเศษภายในกําหนด 15 วัน นับแตไดรับ
หนังสือของสมาชิก
ขอ ๓๗. การประชุมสมาชิกประจําปกด
็ ี หรือการประชุมสมาชิกพิเศษก็ดี
จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึง
จะเปนองคประชุมและถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติประชุม นอกจากจะมีการ
กําหนดไว เปนอยางอื่นในขอบังคับนี้ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่
ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘. ในการประชุมคณะกรรมการก็ดี หรือการประชุมสมาชิกประจําปก็
ดี หรือการประชุมสมาชิกพิเศษก็ดี ถาไมครบองคประชุม ใหเลื่อนการประชุมนั้น
ไปในคราวหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 วัน โดยจะแจงใหกรรมการหรือ
สมาชิกทราบ ในการเลื่อนกําหนดการประชุมนั้น ถาในการประชุมครั้งที่ 2
คณะกรรมการหรือสมาชิกมาไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ ๓๖ อีก
ก็ใหดําเนินการประชุมไดโดยถือวาเปนการครบองคประชุมแลว
ขอ ๓๙. รายงานการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสมาชิกประจําป
และการประชุมสมาชิกพิเศษหรือการประชุมกรรมการเฉพาะกิจหรือกรรมการ
สาขา ใหจดบันทึกไวทุกครั้ง และตองเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวที่มี
การประชุมครั้งตอไป รายงานการประชุมที่ผานการรับรองแลว สมาชิกจะดูได
ในวันและเวลาทําการ

หมวดที่ ๗
(เจาหนาทีป
่ ระจําหอการคาจังหวัดตาก)
ขอ ๔๐. ใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลภายนอก ใหเปนเจาหนาที่บริหาร
ในตํ าแหน งผู อํ านวยการบริ หาร รองผูอํ านวยการบริ หาร ผู ช วยผู อํานวยการ

บริหาร และตําแหน งอื่นๆ โดยพิจารณาถึงความรูความสามารถ ความประพฤติ
และความเหมาะสม ในอันที่จะดําเนินกิจการ หอการคาจังหวัดตากไดเปนไปตาม
วั ตถุ ประสงค และให มี เจ าหน าที่ ป ระจํ าอื่ น ๆ ตามที่ คณะกรรมการจะพิ จารณา
เห็นสมควร
ขอ ๔๑. ใหผูอํานวยการบริหารหอการคาจังหวัดตาก เปนผูควบคุมตรวจ
ตราธุร กิจ ทั่วไปของหอฯ บัง คับบัญชาเจาหนาที่ป ระจําในตําแหนงตางๆ และ
เป น ผู ว างระเบี ย บงานของหอ เพื่ อ ให ง านดํ า เนิ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละมติ
คณะกรรมการ

หมวดที่ ๘
(คาลงทะเบียนและคาบํารุงประจําป)

ขอ ๔๒. สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ จะตองเสียง
คาลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงประจําป ตามที่กําหนดไว ในระเบียบ
ที่คณะกรรมการวางไว
ขอ ๔๓. หอการคาจังหวัดตากอาจจะวางระเบียบเรียกเก็บคาธรรมเนียม
คาบํารุงเกี่ยวกับกิจการหรือผลประโยชนที่อํานวยใหแกสมาชิกไดตามที่
คณะกรรมการจะพิจารณาเปนสมควร

หมวดที่ ๙
(การเงินและบัญชี)
ขอ ๔๔. คณะกรรมการจะตองตัง้ งบประมาณ รายจายประจําปไว เพื่อ
ผูอํานวยการบริหารหอการคาจังหวัดตากจะไดจายภายในขอบเขต
วัตถุประสงคของหอจายพิเศษนอกงบประมาณจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกอน

และ

ขอ ๔๕. เหรัญญิกจะตองเสนองบดุลประจําป เพียงวันที่ 31 ธันวาคม ทุกๆ
ป โดยมีผูสอบบัญชีลงนาม รับรองตอคณะกรรมการภายในเดือนมกราคม ของ
ปถัดไป

ขอ ๔๖. ใหคณะกรรมการตรวจพิจารณารายงานการเงินและงบดุลของ
ผูสอบบัญชี
แลวทําสําเนาแจงใหสมาชิกทราบกอน
ประจําป ไมนอยกวา 7 วัน

วันนัดประชุมสมาชิก

หมวดที่ ๑๐

(เงินทุนพิเศษและทรัพยสน
ิ )
ขอ ๔๗. หอการคา จังหวัด ตาก อาจหาเงินทุนพิเศษเพื่อมาดํา เนิน การ
กิจการ และสงเสริมความกาวหนาของหอไดโดยการเชื้อเชิญบุคคลภายนอก
และสมาชิ ก ร ว มกั น บริ จ าคหรื อ กระทํ า การอื่ น ได ตามที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรและไมขัดตอกฎหมาย
ขอ ๔๘. หอการคาจังหวัดตาก ยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เมื่อมีประชุมใหญลงมติใหเลิก
(๒) เมื่อลมละลาย
(๓) เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สั่งใหเลิกตามกฎหมาย การ
ชําระบัญชีหอการคาจังหวัดตาก ซึ่งเลิกตามความในวรรคกอน ให
นํ า บั ญ ญั ติ แ ห ง ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย อั น ว า ด ว ยการ
ชํ า ระบั ญ ชี ห า งหุ น ส ว นจดทะเบี ย น ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด และบริ ษั ท
จํากัด มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๔๙. เมื่อไดชําระบัญชีแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด จะแบงใหแก
สมาชิกของหอการคาจังหวัดตากไมไดทรัพยสินทั้งนั้น จะตองโอนไปใหแกนิติ
บุคคลอื่น ที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกุศลสาธารณะและใหเปนไปตามมติของ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ ว า จะโอนไปให นิติ บุ ค คลใดที่มี วั ต ถุ ป ระสงค เ กี่ ยวกั บ การกุ ศ ล
สาธารณะ ในกรณีนอกจากที่กลาวมาแลว ใหทรัพยสินที่เหลือนั้นตกเปนของ
รัฐ

หมวดที่ ๑๑(วินย
ั ของสมาชิก)
ข อ ๕๐. สมาชิ ก ต อ งรั ก ษาไว ซึ่ ง สามั ค คี ธ รรม ระหว า งสมาชิ ก ปฏิ บั ติ
กิจการคา ในทํานองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดวยความซื่อความสัตยสุจริต
ขอ ๕๑. สมาชิกตองปฏิบัติหนาที่ของตน ตามที่หอการคาจังหวัดตาก ได
มอบหมายใหดวยความซื่อสัตยสุจริต
ข อ ๕๒. สมาชิ ก ต อ งรั ก ษาความลั บ ในข อ ประชุ ม หรื อ วิ ธี ก ารของ
หอการค าจั ง หวั ด ตาก ห า มเป ด เผยขอความ ซึ่ง อาจจะนํา ความเสื่อ มเสียมาสู
หอการคาจังหวัดตาก โดยเด็ดขาด

