
วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา1

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108509000017 28 เม.ย. 2509

หอการคาฝรั่งเศส - ไทย
Franco - Thai  Chamber of commerce

เลขที่152 อาคารเคี่ยนหงวนเฮาส 3 ชั้นที่5 ถนนวิทยุ ลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

1

02-650-9613-4
02-650-9739
contact@francothaicc.com

0108509000025 28 ธ.ค.  2509

หอการคาเยอรมัน - ไทย
THAI - GERMAN CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ชั้นที่14
หองเลขที่1405-1406 ถนนสาธรใต ยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 101202 info@gtcc.org

0108510000017 22 ก.พ.  2510

หอการคาไทย - จีน
THAI - CHINESE  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่43 อาคารไทย ซี ซี ทาวเวอร ชั้นที่9 ถนนสาทรใต
ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

3

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

0108510000025 08 พ.ค.  2510

หอการคาญี่ปุน กรุงเทพฯ
Japanese   Chamber  of  Commerce, Bangkok

เลขที่87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่19 ถนนวิทยุ
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4

02-250-0700
02-250-0705
info@jce.or.th

0108510000033 20 ก.ค.  2510

หอการคาอเมริกันในประเทศไทย
THE  AMERICAN  CHAMBER  OF  COMMERCE  IN
THAILAND

เลขที่93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร เอ ชั้นที่7 ถนนวิทยุ
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5

02-254-1041 ตอ 212 หรือ กด 0
02-251-1605
service@amchamthailand.com

0108510000041 26 ธ.ค.  2510

หอการคาอังกฤษ-ไทย
The British Chamber of Commerce

เลขที่87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส  ชั้นที่23
หองเลขที่2304 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 103306 info@bccthai.com

0108511000029 15 ม.ค.  2511

หอการคาอินเดีย-ไทย
India - Thai Chamber of Commerce

เลขที่13 ซอยอรรถการประสิทธ ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

7

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



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา2

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108520000010 21 มี.ค. 2520

หอการคาออสเตรเลีย - ไทย
Australian-Thai Chamber of Commerce

เลขที่92/5 อาคารสาทรธานี ทาวเวอร 2 ชั้นที่2
หองเลขที่211 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 105008 admin@austchamthailand.

0108520000028 07 พ.ย.  2520

หอการคาเกาหลี - ไทย
KOREAN - THAI  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่163 อาคารรัชตภาคย ชั้นที่6 ถนนอโศก-สุขุมวิท 21
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

9

0-2204-2503
0-2204-2504
ktcc@korchamthai.com

0108521000013 13 พ.ย.  2521

หอการคาไทย - อิตาเลียน
THAI - ITALIAN  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่1126/2 อาคารวานิช 2 ชั้นที่16 หองเลขที่1601 บี
ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
1040010

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

0108532000010 14 พ.ย.  2532

หอการคาไทย-อิสราเอล
THAI - ISRAELCHAMBER OF COMMERCE

เลขที่891/20 อาคาร  หมูบานธนาพัฒนทรีซิกซตี้
ถนนพระราม 3 (เลียบวงแหวนอุตสาหกรรม) บางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 1012011

president@thischam.or.th และ
ed@thischam.or.th

0108533000013 21 ธ.ค.  2533

หอการคาไทย-สวีเดน
THAI-SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่24 หองเลขที่24050
ถนนพญาไท ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

12
contact@swecham.com

0108534000017 15 เม.ย. 2534

หอการคาไทย-คานาดา
The Thai-Canadian Chamber of Comerce

เลขที่139 อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร ชั้นที่9 ถนนปน สีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

13

02-266-6085-6
02-266-6087
info@canchamthailand.org

0108534000025 25 พ.ย.  2534

หอการคาเนเธอรแลนด-ไทย
NATHERLANDS - THAI  CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่15 ซอยตนสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

14

02-260-7501
02-260-7502
ntccbkk@ntccthailand.or.th



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา3

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108535000011 18 มิ.ย. 2535

หอการคาเดนมารก - ไทย
Damish - Thai  Chamber  of  Commerce

เลขที่2782/2 อาคาร  ชั้นที่  ซอย  ถนนลาดพราว คลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240

15 contact@dancham.or.th

0108535000029 21 ก.ย.  2535

หอการคาไทย - ฟนแลนด
THAI - FINNISH  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่142 อาคารทู แปซิฟค เพลส ชั้นที่23 หมูที่
ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1011016 tfcc@thaifin.or.th

0108535000037 02 พ.ย.  2535

หอการคาเบลเยี่ยม - ลักเซมเบอรก/ไทย
The  Belgian - Luxembourg/Thai  Chamber  of
Commerce

เลขที่87 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ชั้นที่23
หองเลขที่2312 ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1033017

info@beluthai.org

0108536000014 28 ต.ค.  2536

หอการคาสิงคโปร - ไทย
The  Singapore - Thai  Chamber  of  Commerce

เลขที่193/8 อาคารเลครัชดา ออฟฟศ คอมเพล็กซ ชั้นที่1
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1011018

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

0108538000011 09 มิ.ย. 2538

หอการคาไทย - อาฟริกันใต
South  African - Thai  Chamber  of  Commerce

เลขที่10/97 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้นที่6 ซอยสุขุมวิท 13
(ซอยแสงจันทร) ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 1011019

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

0108539000015 11 มี.ค. 2539

หอการคาไทย - นอรเวย
THAI - NORWEGIAN  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่888/142 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้นที่14 ถนนเพลินจิต
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

20

02-650-8444
02-627-3042
contact@norcham.com

0108539000023 05 ก.ย.  2539

หอการคาไทย - นิวซีแลนด
New Zealand-Thai Chamber of Commerce

เลขที่87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร ออลซีวันส เพลส ชั้นที่14
ถนนวิทยุ ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

21

02-251-0214
02-256-0129
director@nztcc.org



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา4

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108541000019 27 ส.ค.  2541

หอการคาสวิส-ไทย
Swiss-Thai Chamber of Commerce

เลขที่35 สถานทูตสวิตเซอรแลนด อาคาร  ถนนวิทยุเหนือ
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

22
info@swissthai.com

0108544000010 13 ก.พ.  2544

หอการคาไทย - เนปาล
Thai - Nepal  Chamber  Of  Commerce

เลขที่189 ถนนสุขุมวิท 71 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

23

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

0108545000013 20 มิ.ย. 2545

หอการคามาเลเซีย-ไทย
The Malaysian-Thai Chamber of Commerce

เลขที่98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศทาวนเวอร ชั้นที่4
หองเลขที่401-402 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 1050024

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

0108545000021 17 ธ.ค.  2545

หอการคาไทย - ไนจีเรีย
THAI - NIGERIA  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่50/16 ซอยเพชรพลอย ถนนเจริญกรุง 39 สี่พระยา
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

25

02-234-8497
02-266-5973
thainigeriatncc@hotmail.com

0108546000017 29 เม.ย. 2546

หอการคาไทยไอรแลนด
Irish  Thai  Chamber  of  Commerce

เลขที่ 7 อาคารซัมเมอร พอยท  ชั้นที่2 หองเลขที่59
ซอยสุขุมวิท 69 พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1011026

irishaich@csloxinfo.com

0108546000025 04 ก.ค.  2546

หอการคาไทย-ศรีลังกา
THAI-SRI LANKA CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่75/6-7 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร 2 ชั้นที่13 ถนนสุขุมวิท
19 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

27

02-267-3923 ติดตอ0 26345389
02-261-1934-5,02-261-1936
tslcc@netsiam.net

0108546000033 04 ก.ค.  2546

หอการคาไทย - กานา
THAI - GHANA  CHAMBER  OF  COMMERCE

เลขที่50/49-50 ถนนพหลโยธิน อนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

28

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



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา5

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108548000014 28 ม.ค.  2548

หอการคาไทย-ปากีสถาน
THAI-PAKISTAN CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่163 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ยูนิต J ชั้นที่16
ถนนสุรวงศ สุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

29

02-634-0147-8
02-634-0149
vichind@hotmail.com

0108548000022 06 พ.ย.  2548

หอการคาไทย-รัสเซีย
Thai-Russian Chamber of Commerce

เลขที่313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร ชั้นที่18 ถนนสีลม สีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

30

02 625-7489
02 625-7489
admin@trcc.or.th

0108555000016 05 เม.ย. 2555

หอการคาคริสเตียนไทย-นานาชาติ (มาซิโดเนีย)
THAI-INTERNATIONAL CHRISTIAN CHAMBER OF
COMMERCE (MACEDONIA)

เลขที่ 1000/47  หมูบาน สุขไพศาล  ถนน รัชดาภิเษก-
พระราม3 บางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
1012031

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

0108555000024 19 พ.ย.  2555

หอการคาเอสโตเนีย-ไทย
ESTONIAN-THAI CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่11/2 อาคารแสนสราญ แมนชั่น ชั้นที่5 หองเลขที่501
ซอยสุขุมวิท 36 ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 1011032

INFO@EECHAM.COM

0108558000017 19 ก.พ.  2558

หอการคาเม็กซิกัน-ไทย
MEXICAN-THAI CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่10/48 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้นที่1 เอ ซอยสุขุมวิท 13
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

33

0108558000025 28 ก.ย.  2558

หอการคาไทย-ตุรกี
Thai - Turkish Chamber of Commerce

เลขที่1055/882 อาคารอารซีเค ทาวเวอร  ชั้นที่37 ถนน
สีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

34

0108560000011 29 ก.ย.  2560

หอการคาเฮเลนนิก-ไทย
Hellenic-Thai Chamber of Commerce

เลขที่301 อาคารเฮเลนนิก-ไทย ชั้นที่3 หองเลขที่141/4
ซอยพหลโยธิน 33 ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
1090035

099-439-9771
contact@greekthai.com



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา6

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108561000014 30 ม.ค.  2561

หอการคาบราซิล-ไทย
Brazil-Thai Chamber of Commerce

เลขที่140 อาคารวันแปซิฟคเพลส ชั้นที่17 หองเลขที่1708 เอ
ถนนสุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
1011036

02-254-9996
info@brazilthaichamber.org

0108563000011 03 ม.ค.  2563

หอการคาสเปน-ไทย
SPANISH-THAI CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่2603 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ชั้นที่26 หองเลขที่159
ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 1011037

02-684-1212

0108563000020 11 พ.ย.  2563

หอการคาโรมาเนีย-ไทย
The Romanian-Thai Chamber of Commerce

อาคารอารเอสยู ทาวเวอร หองเลขที่571 ซอยสุขุมวิท 31
ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
1011038

02-117-9553

0108564000015 05 มี.ค. 2564

หอการคาไทย-มัลดีฟส
THAI-MALDIVIAN CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่ 505 ถนน พระรามที่ 2 แสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

39

089-999-1223
nattachon@msn.com

0108565000019 30 พ.ย.  2565

หอการคาแทนซาเนีย - ไทย
Tanzania - Thai Chamber of Commerce

เลขที่ 3/65 ตรอก/ซอย สวนสยาม 12 แยก 12 คันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

40

086-556-6521
Thai.Tanzania.cc@gmail.com



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา7

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด สมุทรปราการ

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0118563000011 17 ก.ย.  2563

หอการคา ไทย-บังคลาเทศ
THAI-BANGLADESH CHAMBER OF COMMERCE

หองเลขที่109/1 หมูที่21 ซอยจงศิริ ถนนบางพลี-ตําหรุ
บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ 10540

1

023465129
023465128
akashbrn@yahoo.com



วันที่ :02/12/2022

เวลา :15:50 [tar030200]

หนา8

สถานะ : ยังดําเนินการอยู (วันที่จัดตั้ง : 01/01/2509 - 30/11/2565)

รายงานรายชื่อหอการคา(หอการคาตางประเทศ) จําแนกจังหวัด

จังหวัด นนทบุรี

เลขทะเบียน วันที่จดจัดตั้งชื่อสมาคมการคา ที่ตั้งสํานักงานลําดับ
วันที่จดทะเบียน

เลิก
โทรศัพท / โทรสาร / E-mail

address

0108556000010 19 มิ.ย. 2556

หอการคาอินโดนีเซีย-ไทย
INDONESIA-THAI CHAMBER OF COMMERCE

เลขที่19/246 อาคาร  หองเลขที่  หมูบานชวนชื่นโมดัส
เซนโทร หมูที่2 ถนน คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

1
info@intcc.org

0128557000013 24 พ.ย.  2557

หอการคาไทย - เคนยา
Thai - Kenya Chamber of Commerce

เลขที่ 47/353-354  ชั้น 3  หมู 7  ตรอก/ซอย ศิริชัย  ถนน
กรุงเทพนนท บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

2

02-965-1737 ตอ 29

43  รายการรวมทั้งหมด :จํานวนหอการคา


