
“สมาคมการค้า” หมายถึง สถาบนัภาคเอกชนท่ีผู้ประกอบธุรกิจรวมตวักนัจดัตัง้ขึน้ เพ่ือท าการสง่เสริม  
การประกอบธุรกิจนัน้ๆ อนัมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้แบง่ปันกนั  ความหมาย 

การจัดตัง้ 
สมาคมการค้า มีสถานะเป็น “นิตบิุคคล” ตาม “พระราชบัญญัตสิมาคมการค้า พ.ศ. 2509”           
โดยผู้เร่ิมก่อการจดัตัง้ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่น้อยกวา่ 3 คน                            
ย่ืนค าขออนญุาตจดัตัง้ต่อนายทะเบียนสมาคมการค้า 

บทบาท 
ความส าคัญ 

สมาคมการค้า เป็นกลไกภาคเอกชนในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าของประเทศ 

• เป็นองค์กรตัวแทนของภาคธุรกิจ (Representative body) และเป็นเสียงสะท้อนของ   
  ความต้องการของภาคธุรกิจหรือสมาชิกโดยรวม (The voice of business sector) 

• เป็นองค์กรศูนย์รวมของภาคธุรกิจ (Collective body) ในการเป็นศนูย์กลางข้อมลู 
  ข่าวสารของภาคธุรกิจและสมาชิก 

• เป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมการสร้างมาตรฐานคุณภาพธุรกจิ (Business Standard)  
  ให้แก่ภาคธุรกิจและสมาชิก 
• เป็นองค์กรกลางภาคเอกชนในการก ากับดูแลกันเอง (Self Regulation of Business Sector) 

ข้อมูลสมาคมการค้า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
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สมาคมการค้าคงอยู่ในทะเบียน   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 2,876 สมาคม  

ปี 2559 – ธ.ค. 2561   จัดตัง้    3,596  สมาคม 
                               เลิก       720  สมาคม 
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สมาคมการค้าแบ่งตามพืน้ที่ 
2,876 สมาคม  
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สมาคมการค้าแบ่งตามประเภทธุรกจิ 
2,876 สมาคม 
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การส่งเสริมสมาคมการค้า 
ตัง้แต่ ปี 2553 - 2561 

เป็นสมาชิก 
สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย            
151 สมาคม 

พัฒนาศักยภาพ  
229 สมาคม 

 
 

    
 
 

ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น 
ปี 2556 : ได้รับรางวลั 17 รางวลั 
ปี 2557 : ได้รับรางวลั 20 รางวลั 
ปี 2558 : ได้รับรางวลั 29 รางวลั 
ปี 2559 : ได้รับรางวลั 40 รางวลั 
ปี 2560 : ได้รับรางวลั 45 รางวลั 
ปี 2561 : ได้รับรางวลั 46 รางวลั 

 
 
 
 
 
 
  
 

สมาคมการค้าต้นแบบ 
(Best Practice) 
41 สมาคม 
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ข้อมูลหอการค้า  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
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ความหมาย 

การจัดตัง้ 

บทบาท 
ความส าคัญ 

เป็นองค์กรท่ีรวบรวมความคิดและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและพฒันาเศรษฐกิจแก่รัฐบาลและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สง่เสริมและพฒันาภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
เป็นตวัแทนภาคเอกชนในการประสานงานและร่วมมือกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
 ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

หอการค้า มีสถานะเป็น “นิตบิุคคล” ตาม “พระราชบัญญัตหิอการค้า พ.ศ. 2509” โดยผู้เร่ิมก่อการจดัตัง้ 
ซึง่เป็นบคุคลธรรมดาและเป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่น้อยกวา่ 5 คน ย่ืนค าขออนญุาตจดัตัง้ต่อนายทะเบียน
หอการค้า 

“หอการค้า” หมายถึง สถาบนัภาคเอกชนท่ีผู้ประกอบธุรกิจรวมตวักนัจดัตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสริมการค้า บริการ 
วชิาชีพอสิระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน/เศรษฐกิจ อนัมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้แบง่ปันกนั  
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หอการค้าคงอยู่ ในทะเบียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 จ านวน 116 หอการค้า 
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หอการค้าต่างประเทศ 
(38) 

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
(1) 

หอการค้าจังหวัด 
(76) 

หอการค้าไทย 
(หอการค้าประจ ากรุงเทพ) 

(1) 
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หอการค้าจังหวัด 
76 จังหวัด 

เหนือ (16) 

ใต้ (14) 

ตะวันออก  (7) 
ตะวันออกเฉียงเหนือ  (20) 

กลาง (19)  
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หอการค้าต่างประเทศ 
38 หอการค้า 

ทวีปเอเชีย (11) 
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1) ญ่ีปุ่น 
2) จีน 
3) เกาหลี 
4) อินเดยี 
5) อิสราเอล 
6) สิงคโปร์ 
7) เนปาล 
8) มาเลเซีย 
9) ศรีลังกา 
10) ปากีสถาน 
11) อินโดนีเซีย 

ทวีปอเมริกา (3) ทวีปออสเตรเลีย (2) 
1) ออสเตรเลีย 
2) นิวซีแลนด์ 

1) สหรัฐอเมริกา 
2) แคนาดา 
3) เม็กซิกัน 
4) บราซิล 

ทวีปยุโรป (17) 
1) ฝร่ังเศส 
2) อังกฤษ 
3) เยอรมนี 
4) อิตาลี 
5) สวีเดน 
6) เนเธอร์แลนด์ 
7) ฟินแลนด์ 
8) เดนมาร์ก 
9) นอร์เวย์ 
10) สวิสเซอร์แลนด์ 
11) ไอร์แลนด์ 
12) เบลเยี่ยม 
13) รัสเซีย 
14) มาซิโดเนีย 
15) เอสโตเนีย 
16) ตรุกี 
17) เฮเลนนิก (กรีซ) 

ทวีปแอฟริกา (4) 
1) ไนจีเรีย 
2) อาฟริกาใต้ 
3) กานา 
4) เคนย่า  
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แนวทางการส่งเสริมหอการค้า 

สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฒันาธุรกิจให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 
สนับสนุนปัจจยัที่จะเอือ้ประโยชน์หรืออ านวยความสะดวกแก่หอการค้า            
ในการด าเนินงาน โดย 
 - แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  ระเบยีบ 
 - ปรับลดขัน้ตอน จาก 2 - 9 วัน เหลือ 3 ชั่วโมง 
 
ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพบุคลากรของหอการค้าในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร
จดัการ การวางยุทธศาสตร์ การจดัท าบญัชี ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ รวมถึง
ให้สามารถปฏิบตัิได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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