
ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

1 0509562000015 10 ม.ค. 2562 สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจท่ี
เก่ียวกับธุรกิจร้านขายยา

55/57 ถนนช้างม่อย ต าบลช้างม่อย อ าเภอ
เมือง เชียงใหม่  50300

053 232 222 changmoi@hotmail.com

2 0109562000019 24 ม.ค. 2562 สมาคมการค้าธุรกิจข้ามแดนไทย-จีน

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจการค้าและ
การบริการระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

1129/50 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  10300

02 668 5121-3    
Fax 02 668 5124

a.jitrangsan@gmail.com

3 0109562000027 28 ม.ค. 2562 สมาคมการค้าสลากมิตรภาพคนพิการไทย 2019

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล  สลากการกุศล และ
สลากอ่ืนๆ ท่ีส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจ าหน่าย 
ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
รวมท้ังให้ความสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่

3/18 วอยนิมิตใหม่ มีนบุรี  เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ 10510

086 669 7687

 -

4 0109562000051 08 ก.พ. 2562 สมาคมการค้าไทย-ยูกันดา

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศยูกันดา

347/5 ถนนคลองล าเจียก แขวงนวมินทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ  10240

02 062 7979 tu.tradeassociation@gmail.com

5 0109562000060 18 ก.พ. 2562 สมาคมการค้าไทย-เมียนนา

เพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจประเภท
ท่ีเก่ียวกับการค้าอุตสาหกรรม  การ
ลงทุน การเงิน และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไทยและเมียนมา รวบรวม
ข้อมูลข่าวการเคล่ือนไหวด้านการลงทุน
 กฎหมาย สถิติข้อมูล   ข่าวสาร  ท า
การค้า ค้นคว้าวิจัย ส ารวจเก่ียวกับ
การค้า  การลงทุน อุตสาหกรรม   
การเงิน

29/281 ซอยบางกระด่ี35/1 แขวงเสมด า 
เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150

086 344 9902 uthai_man2518@gmaill,com

6 0109562000086 21 ก.พ. 2562 สมาคมการค้าไทย-อาหรับ

เพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจสินค้า
อุปโภคบริโภครวมถึงธุรกิจบริการ   ใน
ด้านการค้าขายต่างประเทศระหว่าง
ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศอาหรับ

41/11 ซฮยสมประสงค์ 4 ถนนราชปรารถ
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

081 874 6151 maaedah@hotmail.com

รำยช่ือสมำคมกำรค้ำ ท่ีจดจัดต้ังใหม่ ปี 2562 

mailto:changmoi@hotmail.com
mailto:a.jitrangsan@gmail.com
mailto:tu.tradeassociation@gmail.com
mailto:uthai_man2518@gmaill,com
mailto:maaedah@hotmail.com


ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

7 0109562000078 22 ก.พ. 2562
สมาคมการค้าสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์
ไฟฟ้าไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวข้องกับเช้ือเพลิงและ
พลังงานประจุไฟฟ้า

36/29 ซอยสายไหม18 (ไพรแสง)       
แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ 
10220

081 852 2192 teas.thailand2018@gmail.com

8 0109562000094 25 ก.พ. 2562
สมาคมการค้าส่งเสริมการลงทุนผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างไทย
จีน

เพ่ือส่งเสริมการประกอบธุรกิจก่อสร้าง
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน

253/424 ซฮยเคหะร่วมเกล้า 64          
แขวงคลองสองต้นนุ่น เชตลาดกระบัง  
กรุงเทพฯ 10520

085 248 0168
 -

9 0719562000013 22 ก.พ. 2562 สมาคมชาวไร่มันส าปะหลัง

1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจท่ี 
เก่ียวกับการเพาะปลูกมันส าปะหลัง  
2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไข
อุปสรรคข้อชัดข้องต่างๆ  3.ส่งเสริม
การผลิตเพ่ือให้สินค้ามีประมาณ  
เพียงพอแก่ความต้องการ 4.ท าการวิจัย
เก่ียวกับการประกอบวิสาหกิจฯ

36/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค      
สิงห์ไทรโยค  กาญจนบุรี  71150

090 448 9151 rangse_eng@hotmail.com

10 0779562000013 11 มี.ค. 2562 สมาคมการค้าผู้ประกอบการค้าหัวหินพลาซ่า
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจท่ี
เก่ียวกับการค้าของผู้ประกอบการค้า
หัวหินพลาซ่า

190/35 ถนนเพชรเกษม ต าบลหัวหิน 
อ าเภอหัวหิน  ประจวบคีรีขันธ์  77110

082 356 1963
 -

11 0719562000021 15 มี.ค. 2562 สมาคมไทยบีฟมาสเตอร์

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก  และ
กลุ่มเครือข่ายในกลุ่ม จัดต้ังกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียงโคเน้ือสายพันธ์ุ 
บีฟมาสเตอรในทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย

77 หมู่ 7 ต าบลท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา 
กาญจนบุรี  71120

098 249 7844

 -

12 0729562000013 22 มึ.ค. 2562 สมาคมการค้าผู้เล้ียงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง

เพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเวลามี
ผลกระทบเร่ืองราคาไข่ตกต่ า ไข่ล้น
ตลาด ช่วยหาแนวทางขายไข่ไม่ให้ถูก
กดราคาชาดทุน และขาดพันธ์ุสัตว์ 
รวมตัวกันขอรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยกงานของรัฐและเอกชน

16 หมู่ 8 ต าบลหัวโพธ์ิ อ าเภอสองพ่ีน้อง 
สุพรรณบุรี  72110

098 549 7844

 -

13  0109562000108  24 เม.ย. 2562 สมาคมการค้านักธุรกิจไทย - จีน

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภท
ท่ีเก่ียวกับการค้า อุตสาหกรรม การ
ลงทุน การเงิน  หรือกิจกรรม   ทาง
เศรษฐกิจ  ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศจีน

160/646-7 อาคารไอพีเอฟ สีลมพล่าซ่า 
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ  10500

088 088 7168  
084 091 0888 096 
150 6456

   - 
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ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

14  0129562000019  24 เม.ย. 2562
สมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติ ส าหรับ     ยาน
ยนต์

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับผู้ประกอบการสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติ หรือ
ผู้ประกอบการท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ     
เป็นหลัก ตลอดจนผู้ประกอบการอ่ืน 
ท่ีประกอบธุรกิจอันเก่ียวเน่ืองกับก๊าซ
ธรรมชาติ

50/3 แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด  นนทบุรี 
 11120

081 527 7977

 -

15 0169562000019 17 พ.ค. 2562 สมาคมการค้าผู้เล้ียงโคอินดูบราซิล
ส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้เล้ียงโค 
อินดูบราซิล

289 หมู่ 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี  15110

086 353 9599 mrsthitikan@gmail.com 
indubrasilibat2019@gmail.com

16 0109562000116 04 มิ.ย. 2562 สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน

ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม การลงทุน
 การเงินและกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ 
รวบรวมสถิติ ข่าวสารข้อมูล 
ท าการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับการค้า
อุตสาหกรรม   การลงทุน   การเงิน
เศรษฐกิจ หรือเร่ืองอ่ืนๆท่ีน่าสนใจ

747 อาคารส านักงาน PNS ช้ัน3 ห้อง3A 
หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซอยรัชดานิเวศน์    
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก        
เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310

02 274 3800 info.peiassociation@gmail.com

17 0109562000124 04 มิ.ย. 2562 สมาคมการค้าผู่เจ้ียนอานซีไทยจีน

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับการค้า อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ
 และการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับ
มณฑลผู่เจ้ียน ประเทศจีน

168/38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว 
เขตลาดพร้าว กรุงเพทฯ  10230

081 889 8095 baskeyboard@hotmail.com

18 0109562000132 07 มิ.ย. 2562 สมาคมส่งเสริมเครือข่ายปลาคาร์พ-ไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจปลาคาร์พ

20 หมู่บ้านไพรเวทเนอวานา              
ซอยนาคนิวาส 37 แยก2-3              
ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว           
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230

090 980 2293 nopparat0718@gmail.com

19 0109562000141 26 มิ.ย. 2562 สมาคมการค้ารวมใจนักธุรกิจรุ่นใหม่จีน-เอเชีย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการค้า อุตสาหกรรม
 การลงทุน การเงิน  หรือกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

149 อาคารแกแลคซีเพลส ช้ัน 6          
ห้อง6/4  ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี     
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ  10120

02 618 1777

 -

20 0129562000027 06 มิ.ย. 2562 สมาคมการค้าส่งเสริมธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเกษตร
ระหว่างประเทศ

95 หมู่ 4 ต าบลขุนศรี อ าเภอไทยน้อย 
นนทบุรี  11150

02 432 6612     
02 879 9843  -
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ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

21 0739562000030 17 มิ.ย. 2562 สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจอาหาร การ
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด

21/5  หมู่ 6 ถนน บรมราชชนนี           
แขวงบางกระทีก เขตสามพราน  นครปฐม 
 73110

 -  -

22 0719562000030 20 มิ.ย. 2562 สมาคมการค้าแมว
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจการเล้ียงแมว

70/8 หมู่8 ต าบลหหนองบัว อ าเภอเมือง  
กาญจนบุรี  71000

081 472 1234 best.cats.trade.association@gmail.com

23 0349562000017 01 ก.ค. 2562 สมาคมการค้าลานมันส าปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับลานมันส าปะหลังสด,
 มันส าปะหลังเส้น, คุณภาพ    ของ
สินค้าท่ีผลิตหรือจ าหน่าย  โดยผู้
ประกอบวิสาหกิจท่ีเป็นสมาชิก ให้เข้า
มาตรฐาน ตลอดจนวิจัย และปรับปรุง
วิธีการผลิตและการค้าให้ได้ผลดิย่ิงข้ึน

299 อาคารส านักงานบริษัทอุบลเกษตร
พลังงาน จ ากัด ช้ัน 1 ห้องUAE106     
หมู่บ้านหนองแปน หมู่ 9 ต าบลนาดี อ าเภอ
นาเยีย อุบลราชธานี  34160

 -  -

24 0349562000025 01 ก.ค. 2562
สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัด                   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการผลิต การแปรรูป
 และการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ภายใต้การับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ท่ีตลาดต้องการ

333 อาคารส านักงานบริษัทอุบลไบโอ      
เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ช้ัน 2          
ห้องUBE109 หมู่บ้านหนองแปน หมู่ 9 
ต าบลนาดี อ าเภอนาเยีย อุบลราชธานี  
34160

 -  -

25 0109562000159 12 ก.ค. 2562 สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์
ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซ้ือขาย
สินทรัพย์ดิจิทัล ผุ้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้
ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล 
การขุดหรือให้บริการเช่าก าลังขุด
สินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงวิสาหกิจอ่ืน
ท้ังหมดท่ีใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนหรือ
สินทรัพย์ดิจิทัลเพ่ือประกอบธุรกิจหรือ
เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นส าคัญ

412/10 ถนนประชาราษฎร์บ าเพ็ญ       
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  
10310

095 112 0404 Nut.asava@gmaill.com

26 092956000011 26 ก.ค. 2562
สมาคมการค้าส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนและการเกษตร
 จังหวัดตรัง

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทเก่ีย่วกับการท่อบท่ียวโดย
ชุมชนและการพัฒนาการเกษตร

245/28 หมู่บ้านสตาร์แลนด์ ถนนห้วยยอด 
ต าบลทับเท่ียง อ าเภอเมือง   จังหวัดตรัง 
92000

081 810 7951 TcTrang.01@hotmail.com

mailto:best.cats.trade.association@gmail.com
mailto:Nut.asava@gmaill.com
mailto:TcTrang.01@hotmail.com


ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

27 0739562000021 31 ก.ค. 2562 สมาคมการค้าน าเข้าแรงงาน
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจธุรกิจ
การน าเข้าแรงงานต่างด้าว     มา
ท างานในประเทศไทย

119/2 หมู่ 13 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน นครปฐม  
73210

02 019 0986 pruchya99.99@gmail.com

28 0109562000167 07 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าสลากและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล  สลากการกุศล และ
สลากอ่ืนๆ ท่ีส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์ออกจ าหน่าย 
ส าหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
รวมท้ังให้ความสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่

421/1 ถนนพระราม2 ซฮย 50 แขวงแสม
ด า เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  10150

093 235 9923

 -

29 0109562000183 09 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าไทย-เซ่ียงไฮ้

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท
เก่ียวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง
ประเทศไทยกับเมืองเซ่ียงไฮ้ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

433 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 933 6336

30 0109562000191 09 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าไทย-เจียงซู

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท
เก่ียวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง 
ประเทศไทยกับมณฑลเจียงซู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

433 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 933 6336

31 0109562000205 09 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าไทย-เจ้อเจียง

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท
เก่ียวกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ระหว่าง  
ประเทศไทยกับมณฑลเจ้อเจียง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

433 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวัง
ทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02 933 6336

32 0109562000175 14 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าธุรกิจผู้สูงอายุ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจท่ี
เก่ียวกับธุรกิจของผู้สูงอายุทุกประเภท

2 ซอยฉิมพลี 14/1 ถนนฉิมพลี แขวงฉิมพลี 
 เขตตล่ิงชัน กรุงเทพฯ  10170

081 904 5878

33 0109562000213 21 ส.ค. 2562
สมาคมการค้าผู้ประกอบการสวนสนุกและเคร่ืองเล่น   เกมส์
ไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจสวนสนุก  และ
เคร่ืองเล่นเกมส์

291,293 ถนนรัขดาภิเษก แขวงบุคคโล 
เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600

02 476 8035 setthapong1975@gmail.com

mailto:pruchya99.99@gmail.com
mailto:setthapong1975@gmail.com


ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

34 0209562000018 26 ส.ค. 2562 สมาคมการค้าเกษตรกรรมย่ังยืนไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการเกษตรทุกชนิด 
การค้าขายสินค้าเกษตรทุกชนิด

30/2 ม.13 ต าบลหนองรี อ าเภอเมือง 
ชลบุรี  20000

083 242 4462 anurug@yahoo.com

35 0109562000221  11 ก.ย. 2562 สมาคมการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับอาเซียน

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจอัญมณีและ
เคร่ืองประดับทุกชนิด ของประเทศ
กลุ่มภูมิภาคอาเซียน

47 ซอยวชิรธรรมสาธิต 49 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260

098 247 1635 mail@asean-gia.com

36 0109562000230  26 ก.ย. 2562 สมาคมการค้าไทยจีนโพ้นทะเล

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ  
ทางการค้าอุตสาหกรรม และบริการ
ร่วมกันของผู้ประกอบการชาวไทย 
และจีน

5 ช้ัน 2 ห้องท่ี3 ซฮยพระรามเก้า 54         
(ซอย 5 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ              
เขตสวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250

02 718 3105 besharoe@yahoo.com

37 0109562000248  01 ต.ค. 2562 สมาคมการค้าแลกเปล่ียนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจน าเข้า-ส่งออก
ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป

735 ถนนสะแกงาม แขวงแสมด า         
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150

092 429 5999

38 0109562000256  01 ต.ค. 2562 สมาคมการค้าธุรกิจเร่ิมต้นนวัตกรรมไทย
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ
สตาร์ทอัพและวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมให้เติบโตระดับโลก

44/561 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ 
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220

02 068 9599

39 0109562000264  08 ต.ค. 2562 สมาคมการค้าอาหารสัตว์เล้ียงไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการผลิตและการค้า
สินค้าอาหารสัตว์เล้ียงชนิดเปียก

163  อาคารรัชต์ภาคย์ ช้ัน 11              
ถนนสุขุมวิท21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

02 258 0317 /  
โทรสาร 02 258 
0319

40 0509562000023  11 ต.ค. 2562 สมาคมการค้าสปาแอนด์เวลเนสไทย

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ 
ท้ังหมด

29/2-3 โซนบี ถนนสิงหราช ต าบลศรีภูมิ 
อ าเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

053 326 214 info@federationspaandwellness.com

41 0709562000013  16 ต.ค. 2562 สมาคมการค้าผู้ประกอบการตลาดเก่าโคยก้ี
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ       
ค้าปลีกรายย่อยทุกชนิด

254 ถนนอัมรินทร์ ต าบลหน้าเมือง     
อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

032 962 900

42 0929562000020  05 พ.ย. 2562 สมาคมการค้าร่วมใจพัฒนาการท่องเท่ียวและธุรกิจ จ.ตรัง

เพ่ือร่วมกันทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวโรงแรมร้านอาหาร
 ร้านค้า และธุรกิจท่ัวไปในจังหวัดตรัง

26/6 ช้ัน2 ถ.เพลินพิทักษ์ ต าบลทับเท่ียง 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  92000

075 212 229 juntra212229@gmail.com

43 0179562000019  11 พ.ย. 2562 สมาคมคลังข้าวไทย
เร่ืองคลังข้าวเป็นหลักส าหรับผู้ท่ี
ต้องการจดสมาคม

1253 หมู่5 ต าบลโพกรวม อ าเภอเมือง  
จังหวัดสิงห์บุรี 16000

T/F 036 510 278 nctang9@gmaillcom 

mailto:anurug@yahoo.com
mailto:mail@asean-gia.com
mailto:besharoe@yahoo.com
mailto:info@federationspaandwellness.com
mailto:juntra212229@gmail.com
mailto:nctang9@gmaillcom


ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ
วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน

โทรศัพท์/โทรสำร e-mail

44 0109562000272  14 พ.ย. 2562 สมาคมผู้ใข้ดิจิทัลไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
และมิติท่ีหลากหลายในห้วงการเปล่ียน
ผ่าน ขับเคล่ือนอุตสาหกรรมของผู้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิง          
สร้างสรรค์ เพ่ือการพัฒนาประเทศตาม
แผนการสร้างอุปสงค์การใช้งาน
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ช้ัน14 
ห้อง1401 ถนนสุขุมวิท21 (อโศก)         
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา           
กรุงเทพฯ 10110

02 661 7750 kalaya@absolutealliances.com

45 0909562000011  15 พ.ย. 2562 สมาคมการค้าธุรกิจรังนกแอ่นไทย

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับธรกิจรังนกแอ่นไทย

1081 หมู่1 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ 
ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่             
จังหวัดสงขลา

074 816 193 ediblenest.32@gmail.com

46 0109562000281  22 พ.ย. 2562 สมาคมการค้าเครือข่ายแท็กซ่ีไทย
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับธุรกิจรถแท็กซ่ี

46/172 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ 
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

02 944 5250

47 0309562000017  22 พ.ย. 2562 สมาคมชาวไร่อ้อยสีค้ิว

เพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย การพัฒนา
และวิจัยการบวนการจัดการแปลง    
อ้อย ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

153 หมู่ 10 ต าบลหนองหญ้าขาว อ าเภอสี
ค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 30140

065 106 3848 Matchada.K@kbs.co.th

48 0179562000027 02 ธค. 2562 สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสิงห์บุรี
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทท่ี
เก่ียวกับโรงสีข้าว

4/1 หมู่ 2 ต าบลเชิงกลัด               
อ าเภอบางระจัน สิงห์บุรี 16130

036 510 278 nctang9@gmaillcom 

49 0109562000299 11 ธค. 2562 สมาคมการค้าธุรกิจดิจิทัล

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการค้าการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียนสกุลเงินต่างๆ บน        
อินเทอร์เน็ตผ่านระบบบล็อกเชน     
เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องแล้ว

87/354 ถนนกาญจนภิเษก แขวงบางบอน
เหนือ เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10150

090 649 8789 ratchana@outlook.com

mailto:kalaya@absolutealliances.com
mailto:ediblenest.32@gmail.com
mailto:Matchada.K@kbs.co.th
mailto:nctang9@gmaillcom
mailto:ratchana@outlook.com

