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รายชื่อหอการค้า จำแนกประเภทหอการค้า
หอการค้าต่างประเทศ

ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อหอการค้า ที่ตั้งสำนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร/E-mail addressสถานะวันที่จดจัดตั้ง

01085090000171 . หอการค้าฝรั่งเศส - ไทย
Franco - Thai  Chamber of commerce

02-650-9613-4
02-650-9739
www.francothaicc.com,E:contac
t@francothaicc.com

28/04/2509 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 152  อาคาร อินโดสุเอชเฮ้าส์  ชั้น 5  ถนน วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

01085090000252 . หอการค้าเยอรมัน - ไทย
THAI - GERMAN CHAMBER OF
COMMERCE

02-670-0600
02-670-0601
info@gtcc.org,http://thailand.ah
k.de

28/12/2509 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 195  อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์  ถนน สาธรใต้
แขวงยานนาวา เขตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

01085100000173 . หอการค้าไทย - จีน
THAI - CHINESE  CHAMBER  OF
COMMERCE

02-675-8577-84
02-212-3916
info@thaicc.org,www.thaicc.org

22/02/2510 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 889  อาคาร ไทยซีซ  ชั้น 9  ถนน สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

01085100000254 . หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
Japanese   Chamber  of  Commerce, Bangkok

02-256-9170-3
02-256-9621
info@jce.or.th

08/05/2510 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 500  อาคาร อัมรินทร์ทาวเวอร  ชั้น 15  ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

01085100000335 . หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
THE  AMERICAN  CHAMBER  OF
COMMERCE  IN  THAILAND

02-254-1041 ต่อ 212 หรือ กด 0
02-251-1605
ww.amchamthailand.com,E:serv
ice@amchamthailand.com

20/07/2510 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 93/1  อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ  ชั้น 7  ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

01085100000416 . หอการค้าอังกฤษ-ไทย
The British Chamber of Commerce

02-651-5350-3
02-651-5354
info@bccthai.com,www.bccthai.
com

26/12/2510 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 208  ถนน วิทยุ แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
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01085110000297 . หอการค้าอินเดีย-ไทย
India - Thai Chamber of Commerce

02-287-3001-2
02-67907720
indiathaicc@gmail.com

15/01/2511 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 13  ตรอก/ซอย อรรถการประสิทธ  ถนน สาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

01085200000108 . หอการค้าออสเตรเลีย - ไทย 02-210-0216
02-675-6696
www.austchamthailand.com,E:a
dmin@austchamthailand.

21/03/2520 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 889  อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์  ห้อง 202  ชั้น 20
ถนน สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

01085200000289 . หอการค้าเกาหลี - ไทย
KOREAN - THAI  CHAMBER  OF
COMMERCE

0-2204-2503
0-2204-2504
www.korchamthai.com,Email:kt
cc@korchamthai.com

07/11/2520 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 163  อาคารรัชต์ภาคย์  ชั้น 6  ตรอก/ซอยสุขุมวิท
18  ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

010852100001310 . หอการค้าไทย - อิตาเลียน
THAI - ITALIAN  CHAMBER  OF
COMMERCE

02-253-9909
02-253-9896
info@thaich.org,www.thaich.org

13/11/2521 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 1126/2  อาคาร วานิช 2  ห้อง 1601 บี  ชั้น 16
ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

010853200001011 . หอการค้าไทย-อิสราเอล
THAI - ISRAELCHAMBER OF
COMMERCE

02-672-7020
02-672-7021
www.thaisraelcc.com,Email:ticc
@thaisraelcc.or.th

14/11/2532 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 3354/46-7  อาคารมโนรม  ชั้น 14  ถนนพระราม 4
แขวงคลองตัน เขตเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

010853300001312 . หอการค้าไทย-สวีเดน
THAI-SWEDISH CHAMBER OF
COMMERCE

02-354-5229-31
02-354-5232
www.swecham.com,Email:conta
ct@swecham.com

21/12/2533 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 34  อาคาร ซี.พี ทาวเวอร์ 3  ชั้น 9 ตึก เอ  ถนน
พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
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010853400001713 . หอการค้าไทย-คานาดา
The Thai-Canadian Chamber of Comerce

02-266-6085-6
02-266-6087
www.tccc.or.th,Email.com:tcc@
loxinfo.co.th

15/04/2534 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 139  ชั้น 9 A/2  ถนนปั้น แขวงสีลม เขตเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

010853400002514 . หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย
NATHERLANDS - THAI  CHAMBER OF
COMMERCE

02-260-7501
02-260-7502
ww.ntccthailand.or.th,E:ntccbkk
@ntccthailand.or.th

25/11/2534 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 15  ตรอก/ซอย ต้นสน  ถนน เพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

010853500001115 . หอการค้าเดนมาร์ก - ไทย
Damish - Thai  Chamber  of  Commerce

0-235-4520
0-2-354-5221
www.dancham.or.th,Email:conta
ct@dancham.or.th

18/06/2535 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 34  อาคาร ซี พี ทาววเอร์ 3  ชั้น 9 ทาวเวอร์  ถนน
พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

010853500002916 . หอการค้าไทย - ฟินแลนด์
THAI - FINNISH  CHAMBER  OF
COMMERCE

02 574 5077
02 574 2877
Email:tfcc@thaifin.or.th

21/09/2535 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 58/84  อาคาร วันดีสยาม เมืองทองธานี  ชั้น 2  หมู่
1  ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี

010853500003717 . หอการค้าเบลเยี่ยม - ลักเซมเบอร์ก/ไทย
The  Belgian - Luxembourg/Thai  Chamber
of  Commerce

02-260-7501
02-260-7502
www.beluthai.org,Email:info@b
eluthai.org

02/11/2535 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 138  อาคารโรงแรมแลนด์มาร์ก  ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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010853600001418 . หอการค้าสิงคโปร์ - ไทย
The  Singapore - Thai  Chamber  of
Commerce

02-264-0680-4
02-264-0688
marketing1@singaporethaicc.or.
th,singaporethaicc.

28/10/2536 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 193/8  อาคาร เลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์  ชั้น
1  ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตเขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

010853800001119 . หอการค้าไทย - อาฟริกันใต้
South  African - Thai  Chamber  of
Commerce

0 2168 7416-7
0 21678 7418
satcc@satcc.com

09/06/2538 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 10/97  อาคาร เดอะ เทรนดี้  ชั้น 6  ตรอก/ซอย
สุขุมวิท 13(ซอยแสงจันทร์)  ถนน สุขุมวิท
เขตเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

010853900001520 . หอการค้าไทย - นอร์เวย์
THAI - NORWEGIAN  CHAMBER  OF
COMMERCE

02-650-8444
02-627-3042
www.norcham.com,Email:conta
ct@norcham.com

11/03/2539 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 888/142  อาคาร มหาทุนพลาซ่า  ชั้น 14  ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

010853900002321 . หอการค้าไทย - นิวซีแลนด์ 02 634 328305/09/2539 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 140/11  อาคาร ไอทีเอฟทาวเวอร์ 2  ชั้น 9  ถนน
สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

010854100001922 . หอการค้าสวิส-ไทย
Swiss-Thai Chamber of Commerce info@swissthai.com

27/08/2541 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 29  อาคาร บางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์  ห้อง 1802
ชั้น 18  ตรอก/ซอย เอกมัย  ถนน สุขุมวิท63
แขวงคลองตันเหนือ เขตเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

010854400001023 . หอการค้าไทย - เนปาล
Thai - Nepal  Chamber  Of  Commerce

02-235-0439
02-630-4632
sutham@trueclick.net

13/02/2544 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 189  ถนน สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

010854500001324 . หอการค้ามาเลเซีย-ไทย
The Malaysian-Thai Chamber of Commerce

02-258-9835
02-258-9835
Email:admin@mtcc.or.th

20/06/2545 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 3601  อาคาร คิว เฮ้าส์ ลุมพินี  ชั้น 36  ถนน
สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
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010854500002125 . หอการค้าไทย - ไนจีเรีย
THAI - NIGERIA  CHAMBER  OF
COMMERCE

02-234-8497
02-266-5973
thainigeriatncc@hotmail.com,w
ww.thainigeria.com

17/12/2545 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 50/16  ตรอก/ซอย เพชรพลอย  ถนน เจริญกรุง 39
แขวงสี่พระยา เขตเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

010854600001726 . หอการค้าไทยไอร์แลนด์
Irish  Thai  Chamber  of  Commerce

02-654-1144,02-654-1150
www.asia-ireland.com,E:irishaic
h@csloxinfo.com

29/04/2546 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 518/5  อาคาร มณียาเซ็นเตอร์  ชั้น 7  ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

010854600002527 . หอการค้าไทย-ศรีลังกา
THAI-SRI LANKA CHAMBER OF
COMMERCE

02-267-3923
02-261-1934-5,02-261-1936
Email:tslcc@netsiam.net

04/07/2546 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 75/6-7  อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2  ชั้น 13
ถนนสุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

010854600003328 . หอการค้าไทย - กานา
THAI - GHANA  CHAMBER  OF
COMMERCE

02-970-4061-3
02-551-3398
-

04/07/2546 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 50/49-50  ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

010854800001429 . หอการค้าไทย-ปากีสถาน
THAI-PAKISTAN CHAMBER OF
COMMERCE

02-634-0147-8
02-634-0149
www.thai-pakistanchamber.com,
E:thaipakch@yahoo.com

28/01/2548 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 163  อาคาร ไทยสมุทรประกันภัย ยูนิต J  ชั้น 16
ถนน สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตเขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

010854800002230 . หอการค้าไทย-รัสเซีย
Thai-Russian Chamber of Commerce

02-348-8873
02-348-8873
www.trcc.or.th,Email:admin@tr
cc.or.th

06/11/2548 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 102  อาคาร ล็อกซเล่ย์  ชั้น 14  ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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010855500001631 . หอการค้าคริสเตียนไทย-นานาชาติ
(มาซิโดเนีย)
THAI-INTERNATIONAL CHRISTIAN
CHAMBER OF COMMERCE
(MACEDONIA)

02-295-2951-74
02-295-5102-3
secretary@thaiicc.org

05/04/2555 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 1000/47  หมู่บ้าน สุขไพศาล  ถนน
รัชดาภิเษก-พระราม3 แขวงบางโคล่
เขตเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

010855500002432 . หอการค้าเอสโตเนีย-ไทย
ESTONIAN-THAI CHAMBER OF
COMMERCE

INFO@EECHAM.COM
19/11/2555 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 11/2  อาคาร แสนสราญ แมนชั่น  ห้อง 501  ชั้น 5

ตรอก/ซอย สุขุมวิท 36  ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

010855600001033 . หอการค้าอินโดนีเซีย-ไทย
INDONESIA-THAI CHAMBER OF
COMMERCE

19/06/2556 ยังดำเนินกิจการอยู่เลขที่ 1168/77  อาคาร ลุมพินีทาวเวอร์  ชั้น 27  ถนน
พระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตเขตสาทร
กรุงเทพมหานคร


