
ข้อบังคับ 

หอการค้าเม็กซิกัน-ไทย 

  

หมวด 1 

ชื่อและที่ตั้ง 

ข้อ 1 

หอการค้านี้มีชื่อว่า “หอการค้าเม็กซิกัน-ไทย” ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “หอการค้า” และ
เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Mexican - Thai Chamber of Commerce” 

หอการค้านี้มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9, 
แขวงบางกะปิ, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

ตราของหอการค้ามีเครื่องหมายเป็นรูปดังนี้  

  

หมวด 2 

วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2       

วัตถุประสงค์ของหอการค้ามีดังต่อไปนี้ 

2.1          ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเม็กซิโกและประเทศไทย 
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2.2          ส่งเสริมความร่วมมือและสัมพันธภาพทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจเม็กซิกัน
กับนักธุรกิจไทย  

2.3          ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศในการพัฒนาการค้า 
อุตสาหกรรม การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ 

2.4          ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลประโยชน์ในทาง
ธุรกิจของชาวเม็กซิกันในประเทศไทย รวมทั้งด้านการค้า การอุตสาหกรรม การลงทุน 
และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.5          ดำเนินกิจกรรมและให้บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหน้าที่ของ
หอการค้า 

2.6          เพื่อรวบรวมข่าวสาร ข้อมูล และสถิติทางการค้าทั่วไปในด้านอุตสาหกรรม 
กฎหมายและการเงิน อันเป็นประโยชน์เพื่อเผยแพร่แก่สมาชิก 

2.7          เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์  

                  

หมวด 3 

สมาชิกภาพ 

ข้อ 3 

หอการค้านี้ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทย หรือมีความสนใจใน
เรื่องความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศเม็กซิโก และจะต้องเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ
ในทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ 

ข้อ 4        

สมาชิกแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

4.1 สมาชิกสามัญ 

4.2 สมาชิกวิสามัญ 

4.3 สมาชิกสมทบ 

4.4 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ข้อ 5        
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“สมาชิกสามัญ” ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล โดยสมาชิกสามัญแต่ละรายมีสิทธิ
ออกเสียงได้หนึ่งเสียง  

ข้อ 6        

“สมาชิกวิสามัญ” ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือบริษัทซึ่งไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือจัดตั้งในราช
อาณาจักรไทย แต่มีความสนใจในเรื่องความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศเม็กซิโก   
สมาชิกวิสามัญมีสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม หรือสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

ข้อ 7 

“สมาชิกสมทบ” ได้แก่ บุคลลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับสมาชิก
สามัญ แต่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถได้รับการจัดประเภทเป็นสมาชิกสามัญได้   สมาชิก
สมทบมีสิทธิต่างๆเช่นเดียวสมาชิกสามัญ ยกเว้นสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม หรือ
สิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  

ข้อ 8       

 “สมาชิกกิตติมศักดิ์” ได้แก่ บุคคลซึ่งได้นำหรือจะนำเกียรติมาสู่หอการค้า หรือผู้ซึ่งมี
กิจกรรมที่สามารถช่วยเหลือหอการค้าได้ และเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมาก
ของคณะกรรมการ   สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ ยกเว้นสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม หรือสิทธิที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ  

  

ข้อ 9     

คุณสมบัติของสมาชิก นอกจากคุณสมบัติสมาชิกหอการค้าตามข้อ 5, 6, 7 และ 8 แล้ว ยัง
ต้องประกอบด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

9.1        ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 

9.1.1   เป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว 

9.1.2  ไม่เป็นบุคลล้มละลาย บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความ
สามารถ 

9.1.3     ไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกศาลพิพากษาให้ต้องโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความ
ผิดลหุโทษ  

9.1.4     เป็นผู้มีฐานะทางการเงินที่มั่งคงพอสมควร 

9.1.5     เป็นผู้มีความประพฤติดี 
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9.2         ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล 

9.2.1      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

9.2.2      มีฐานะทางการเงินที่มั่งคงพอสมควร  

สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลอาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาขึ้นหนึ่งคนเป็นผู้แทนประจำ และบุคคล
ธรรมดาอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสำรอง เพื่อให้มีอำนาจกระทำการแทนในกิจการเกี่ยวกับ
หอการค้า   บุคคลธรรมดาและผู้แทนสามารถใช้สิทธิเยี่ยงนิติบุคคลนั้นจะพึงมี 

บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลหนึ่งแล้ว ไม่อาจถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งได้  

ข้อ 10     

เอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทย เป็นผู้อุปถัมภ์หอการค้า  

ข้อ 11.     

การสมัครเป็นสมาชิกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

11.1  ยื่นใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงสำนักงานหอการค้า โดยระบุข้อความ
ดังต่อไปนี้ 

11.1.1  ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลของผู้สมัคร 

11.1.2  ประเภทของสมาชิกที่ขอสมัคร 

11.1.3 ประเภทวิสาหกิจที่ผู้สมัครประกอบการ 

11.2  หลังจากได้รับใบสมัครแล้ว ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งต่อไป การรับเป็นสมาชิกจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่ง
ต้องมีคะแนนเสียงข้างมากตามจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม    หลังจากคณะ
กรรมการมีมติให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกแล้ว ให้สมาชิกภาพเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
มีมติให้รับผู้สมัครเป็นสมาชิกของหอการค้า 

                               

ข้อ 12     

สิทธิและหน้าที่ 
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12.1  ภายในขอบวัตถุประสงค์ของหอการค้าและพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 
2509 (ค.ศ. 1966) สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือและผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับ
การค้าและเศรษฐกิจ  

12.2    สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งหอการค้าได้กำหนดไว้  

ข้อ 13 

บัญชีรายชื่อสมาชิก  

13.1  คณะกรรมการหอการค้าจะต้องนำเสนอรายชื่อสมาชิกเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

13.2  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกภายในระยะ
เวลา 2 เดือน นับจากวันเริ่มปีบัญชีของหอการค้า ซึ่งถือว่าเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 
และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (ชำระค่าสมาชิกภายในเดือน ก.พ. ของทุก
ปี) หรือต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกตั้งแต่เดือนที่คณะกรรมการมีมติให้ผู้สมัครเป็น
สมาชิก ต่อไปจนสิ้นสุดปีตามปฏิทินในอัตราตามสัดส่วน 

เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ค่าบำรุงสมาชิกประจำปีบุคคลธรรมดาให้
เรียกเก็บในอัตรา 3,000 บาทต่อปี ในกรณีของสมาชิกที่เป็นนิติบุคคลให้เรียกเก็บ 
10,000 บาทต่อปี 

ข้อ 14                         

สมาชิกผู้ประสงค์จะลาออกจากสมาชิกภาพ จะต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
สำนักงานหอการค้าไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนก่อนถึงกำหนดชำระค่าบำรุงสมาชิกครั้งต่อไป 
และให้ใช้เงินที่ยังไม่ได้ชำระรวมทั้งเงินค่าบำรุงสมาชิกที่ค้างชำระแก่หอการค้า  

ข้อ 15    

หอการค้าจะให้สมาชิกที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเมื่อเห็นว่าการให้อยู่ในสมาชิก
ภาพต่อไปจะนำความเสื่อมเสียมาสู่หอการค้านั้นออกจากสมาชิกภาพได้    การให้ออก
จากสมาชิกภาพนั้นจะต้องได้รับเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการ และ
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้สมาชิกที่ถูกลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพทราบด้วย 

ข้อ 16     

สมาชิกภาพจะสิ้นสุดโดยมติของคณะกรรมการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้  

16.1  ตาย ในกรณีสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดา 

16.2  ลาออก 
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16.3  ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 

16.4  เลิกหรือสิ้นสุดลงซึ่งกิจการ 

16.5 สิ้นสุดสมาชิกภาพตามข้อ 15 

16.6 บุคคลธรรมดาผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ
สามารถ 

16.7 ค้างชำระค่าบำรุงสมาชิกเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 3 เดือน นับตั้งแต่ได้
รับคำเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากหอการค้า 

  

หมวด 4 

การประชุมใหญ่ 

  

ข้อ 17     

การประชุมใหญ่สามัญจะจัดให้มีขึ้นดังต่อไปนี้ 

17.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในวันที่ 30 เมษายนของทุกปี เพื่อ
พิจารณารายงานประจำปีของผลการดำเนินกิจการของหอการค้า พิจารณาอนุมัติ
งบดุล พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกิจการอื่นๆ 

17.2  สมาชิกทุกคนจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปีทางไปรษณีย์ หรือโดยพนักงานส่งเอกสารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ล่วง
หน้าก่อนวันประชุม   หนังสือเรียกประชุมจะต้องระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการ
ประชุม 

17.3 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจจัดให้มีขึ้นเมื่อใดก็ได้ หากคณะกรรมการหรือ
สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมดทำเป็นหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการ    หนังสือเรียกประชุมนั้น จะต้องจัดส่งให้แก่สมาชิกล่วงหน้า
อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม โดยให้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียกประชุม วัน 
เวลา สถานที่ประชุมด้วย 

17.4 ในการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญทุกครั้ง  ต้องมีสมาชิกสามัญไม่น้อย
กว่าร้อยละ 25 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม เฉพาะบุคคลที่
เข้าร่วมประชุมโดยได้รับหนังสือมอบฉันทะจากสมาชิก จึงจะถือได้ว่าเป็นเสียงสมาชิก
สามัญ  แต่ละรายจะมอบฉันทะได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้น ถ้ามีสมาชิกมาไม่ครบองค์
ประชุมหลังกำหนดเวลาการประชุมได้ล่วงเลยไป 30 นาที ให้เลื่อนการประชุมนั้นออก
ไปและจะประชุมใหม่หลังจากนั้น 7 วัน ในเวลาและสถานที่เดียวกัน  หากตรงกับวัน
หยุดราชการ ให้จัดการประชุมในวันทำการถัดไป  ให้ส่งหนังสือเรียกประชุม  แจ้ง
การประชุมครั้งถัดไปให้สมาชิก และไม่ว่าจะมีสมาชิกมาประชุมเท่าใดให้ถือเป็นองค์
ประชุม 
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17.5 มติที่ประชุมใหญ่ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก
สามัญหรือผู้แทนที่เข้าประชุม เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

  

หมวด 5 

คณะกรรมการบริหาร 

 ข้อ 18    

คณะกรรมการจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

18.1 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารกิจการของหอการค้า 
และได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญโดยที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยสมาชิกสามัญที่ได้รับเลือกไม่
น้อยกว่า  5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และให้คณะกรรมการที่ได้รับ
เลือกตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี และอาจได้รับเลือก
เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จำกัดตามวิธีการต่างๆ ที่จำเป็น

18.2 ให้คณะกรรมการหอการค้า เลือกตั้งตำแหน่งต่อไปนี้ 
จากสมาชิกของคณะกรรมการ 

                     1. ประธานกรรมการ

                     2. รองประธานกรรมการ ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง

                     3. เลขาธิการกิตติมศักดิ์

                     4. เหรัญญิกกิตติมศักดิ์ 

คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้เลือกตั้งเจ้าหน้าที่ใน
ตำแหน่งดังกล่าวข้างต้นในการประชุมครั้งแรก

18.3 ให้ตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้งจากสถานทูตเม็กซิโกเป็นที่
ปรึกษาแก่คณะกรรมการ  

18.4 ประธานเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมของ
หอการค้าทุกครั้ง ประธานมีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมกา
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รอื่นๆในเอกสารทั้งหลายที่เกี่ยวกับกิจการของหอการค้า ใน
กรณีที่ประธานไม่อยู่ ให้รองประธานเป็นผู้ทำหน้าที่แทนและมี
อำนาจเช่นเดียวกับประธาน

18.5 การประชุมของคณะกรรมการทุกครั้งจะต้องประกอบไป
ด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคณะกรรมการ 
ถ้ามีสมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุมหลังกำหนดเวลาการประชุมได้
ล่วงเลยไป 30 นาที ให้เลื่อนการประชุมนั้นออกไปและจะประชุม
ใหม่หลังจากนั้น 7 วัน ในเวลาและสถานที่เดียวกัน  หากตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้จัดการประชุมในวันทำการถัดไป  คณะ
กรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกๆสอง
เดือน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

18.6 เลขาธิการกิตติมศักดิ์เป็นผู้เก็บรักษาเอกสารทั้งหมด
ของหอการค้า ยกเว้นเอกสารเกี่ยวกับการเงินของหอการค้า 
และจัดทำรายงานการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อให้มีการตรวจสอบและลงนามโดยประธานกรรมการ ตลอด
จนจัดส่งสำเนารายงานการประชุมต่างๆที่ได้ลงนามแล้ว ไปยัง
คณะกรรมการแต่ละท่าน                                

18.7      เหรัญญิกกิตติมศักดิ์เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านการเงิน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหอการค้า

18.8 กรรมการอาจขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการเวลาใด
ก็ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
กรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ ไม่
ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม คณะกรรมการมีอำนาจเลือกสมาชิก
สามัญที่ได้คะแนนสูงสุดจากผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการใน
การประชุมใหญ่ครั้งหลังสุดเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงได้  
สมาชิกที่ได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว จะอยู่
ในตำแหน่งได้เพียงตามกำหนดเวลาที่กรรมการผู้ออกไปนั้น
เหลืออยู่ 
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18.9 คณะกรรมการมีสิทธิแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ อัน
ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 1 คน เพื่อจัดการเรื่องใดๆเป็น
พิเศษ คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีดำเนิน
การของคณะอนุกรรมการดังกล่าว

ข้อ 19 
การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการจะสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้ 

19.1 เมื่อสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการลา
ออกตามข้อ 9.18

19.2 เมื่อกระทรวงพาณิชย์มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม
ความในมาตรา 40  แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 
(ค.ศ. 1966)

หมวด 6 

การแก้ไขระเบียบข้อบังคับ 

                

ข้อ 20     

ข้อบังคับและกฎระเบียบของหอการค้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
สามัญหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญและเมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

20.1 ข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนั้นได้ระบุไว้ในวาระการประชุม ซึ่งได้จัด
ส่งให้แก่สมาชิกแต่ละรายของหอการค้าแล้ว และ 

 20.2 การลงมติตามข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวให้ใช้เสียง
ข้างมากสองในสามส่วน (2/3) ของจำนวนสมาชิกสามัญหรือผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม 

  

ข้อ 21 

ประธานกรรมการอาจแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหาร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
เพื่อบริหารกิจการทั่วไปของหอการค้า ตามวัตถุประสงค์ นโยบายและข้อบังคับของ
หอการค้า ภายใต้การควบคุมดูแลจากคณะกรรมการ  

ผู้อำนวยการบริหารสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงลง
คะแนนหรือรับมอบหมายให้ลงคะแนนแทน 
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หมวด 7 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

ข้อ 22     

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีแต่ละครั้งจะเลือกบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งไม่ใช่สมาชิก
ของคณะกรรมการเป็นผู้สอบบัญชีก็ได้ เพื่อตรวจสอบงบดุลประจำปี รวมทั้งบัญชีต่างๆของ
หอการค้า และให้ที่ประชุมใหญ่สามัญใดๆกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชี  

หมวด 8 

การเลิกหอการค้า  

ข้อ 23  

หอการค้าจะเลิกในกรณีต่อไปนี้  

23.1  ตามความในมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 (ค.ศ. 
1966) 

23.2  มติที่ประชุมเสียงข้างมาก สองในสามส่วน (2/3) ของจำนวนสมาชิกหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือประชุมใหญ่วิสามัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อการ
นี้ 

ข้อ 24  

หลังจากเลิกหอการค้า ถ้ามีทรัพย์สินหรือสินทรัพย์เหลืออยู่หลังจากการชำระบัญชีแล้ว 
ต้องโอนให้แก่องค์กรไม่แสวงกำไรหรือนิติบุคคลอื่น ที่คณะกรรมการเห็นสมควรว่าเป็น
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะ  

หมวด 9  

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 25  
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เมื่อนายทะเบียนหอการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้จัดตั้งเป็น
หอการค้าแล้ว ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทำหน้าที่คณะกรรมการ(ชั่วคราว) จนกว่าจะได้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรก   การประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการชุดแรกจะต้องจัดให้มี
ขึ้นภายในกำหนดเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า 

ข้อ 26     

เพื่อประโยชน์แห่งความในบังคับข้อ 11. ให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งทุกคนทำหน้าที่เป็นสมาชิก
สามัญ 

ข้อ 27     

ให้ข้อบังคับนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดกรุงเทพมหานครได้อนุญาต
ให้จัดตั้งเป็นหอการค้า 
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