
ล ำดับ เลขทะเบียน วันท่ีจดจัดต้ัง ช่ือสมำคมกำรค้ำ วัตถุประสงค์ ท่ีต้ังส ำนักงำน โทรศัพท์/โทรสำร
e-mail

1 0169563000012 07 ม.ค. 63 สมาคมการค้าร้านขายยาและเภสัชกร จังหว้ดลพบุรี

เพ่ือเป็นส่ือกลางในการประสาน     
ความร่วมมือกับภาครัฐ และ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ ในการพัฒนา      
ร้านขายยา จ.ลพบุรี

456/20 ช้ัน2 ถนนนารายณ์มหาราช 
ทะเลขุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

036 613851/       
036 613851

lopburipharmacy@gmail.com

2 0349563000011 09 ม.ค. 63 สมาคมการค้าการท่องเท่ียวลุ่มน้้าโขง อุบลราชธานี
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจ
การค้าการท่องเท่ียวและวัฒนธรรม

409/429 ม.3 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร 
อุบลราชธานี 34350

3 0109563000012 13 ม.ค. 63 สมาคมการค้าคลัสเตอร์เคร่ืองส้าอางไทย
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจเคร่ืองส้าอาง

319/50 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ  10400

062 693 6949 tcosthailand@gmail.com

4 0309563000011 21 ม.ค. 63 สมาคมการค้าไทยวากิว

ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน      
การเล้ียงโควากิว เพ่ือพัฒนาการเล้ียง
โควากิวของสมาชิกให้ตรงกับความ
ต้องการของตลาด

203 ม.5 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา  
30190

099 951 4299 nikorn_gold@yahoo.com

5 0109563000021 22 ม.ค. 63 สมาคมการค้าผู้ประกอบการค้าของเก่าไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจค้าของเก่าและ
วัสดุรีไซเคิลทุกชนิด

97/78 ม.9 ถนนฉลองกรุง  แขวงล้าผักชี  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  10530

02 186 0198

6 0219563000011 02 มี.ค. 63
สมาคมการค้าท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสุขภาพโดยชุมชน
จังหวัดระยอง

เพ่ือวางแผนการด้าเนินงาน เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน
จังหวัดระยองให้เกิดรายได้อย่างย่ังยืน 
และเช่ือมโยงเครือข่าย การด้าเนินงาน
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรและวิถีชุมชน

4/2 ม.6 ต้าบลนาตาขวัญ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดระยอง  21000

080 446 1562 rayong.agrotourism@gmail.com

7 0519563000019 10 มี.ค. 63 สมาคมการค้าผู้ประกอบการผลไม้ไทยภาคเหนือ
เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ประเภทท่ีเก่ียวกับการค้าผลไม้

63/4 ม.6 ต้าบลวังผาง อ้าเภอเวียงหนองล่อง 
ล้าพูน  51120

095 293 5194

8 0109563000047 11 มี.ค. 63 สมาคมการค้าตัวแทนออกของไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทท่ีเก่ียวกับธุรกิจตัวแทน      
ของผู้น้าเข้าและส่งออกในการด้าเนิน
พิธีการศุลกากรแทนผู้น้าเข้าและผู้ส่งออก
 ซ่ึงเป็นเจ้าของสินค้า

55/596 ซฮยประเสริฐมนูกิจ 42         
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์         
เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10240

081 629 5666 gamebangkok@gmail.com

รำยช่ือสมำคมกำรค้ำ ท่ีจดจัดต้ังใหม่ ปี 2563
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e-mail

9 0109563000055 11 มี.ค. 63 สมาคมการค้าผู้พิการรามัญจิตต์ค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท    
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ทุกประเภท ท่ีส้านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์
ออกจ้าหน่าย

329 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า              
เขตภาษีเจริญ  กรุงเพทฯ  10160

089 693 4222

10 0109563000063 11 มี.ค. 63 สมาคมการค้าผู้พิการผิวอ่อนค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท    
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ทุกประเภท ท่ีส้านักงาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรัฐบาลพิมพ์
ออกจ้าหน่าย

329 ถนนเทอดไท แขวงบางหว้า              
เขตภาษีเจริญ  กรุงเพทฯ  10160

089 693 4222

11 0109563000039 25 มี.ค. 63 สมาคมการค้าอุตสาหกรรมผ้านอนวูเว่นไทย

เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมผ้านอนวูเว่น

128/110 อาคารพญาไทพลาซ่า ช้ัน 9      
 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400

02 216 5739

12 0109563000071 02 เม.ย. 63 สมาคมการค้านลินธารผู้พิการค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ      
ผู้พิการ

48/26 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ  10210

13 0109563000080 02 เม.ย. 63 สมาคมการค้าคนพิการใต้ฟ้าเดียวกันค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

48/26 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ  10210

14 0109563000098 03 เม.ย. 63 สมาคมการค้าไต้หวัน อันหมิน ไทย
ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภท
ท่ีเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ
ไต้หวันกับประเทศไทย

29/46 ซอยลาดพร้าว23 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900

065 803 4098

15 0109563000101 08 เม.ย. 63 สมาคมการค้าผู้พิการวิมลรัตน์ค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

566/1 ซอยรามค้าแหง39 ถนนเทพลีลา1 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310

089 693 4222
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16 0109563000110 16 เม.ย. 63 สมาคมการค้าเพ่ิมความดีค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

678/5 ซ.พหลโยธิน32 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

089 693 4222

17 0109563000128 16 เม.ย. 63 สมาคมการค้าทองเพชรประดับค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

678/5 ซ.พหลโยธิน32 แขวงจันทรเกษม 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900

089 693 4222

18 0109563000136 16 เม.ย. 63 สมาคมการค้าเจริญทรัพย์ค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

28/90 หมู่ 5  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10210

089 693 4222

19 0109563000144 20 เม.ย. 63 สมาคมการค้าผู้พิการนันทิดาค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

566/1 เขวงวังทองหลาง  เขตวังทองเลาง  
กรุงเทพฯ  10310

089 693 4222

20 0109563000152 28 เม.ย. 63 สมาคมการค้าทุนชีวิตค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

28/90 หมู่ 5  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  
กรุงเทพฯ 10210

089 693 4222

21 0109563000161 28 เม.ย. 63 สมาคมการค้าผู้พิการไพบูลย์ค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

72 ม.11 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง 
กรุงเทพฯ  10150

099 590 3092
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22 0139563000012 14 เม.ย. 63 สมาคมการค้ามรดกค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

51/1 หมู่ 4 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000

089 693 4222

23 0139563000021 14 เม.ย. 63 สมาคมการค้าพัฒนาใจค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

51/1 หมู่ 4 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000

089 693 4222

24 0139563000039 14 เม.ย. 63 สมาคมการค้าพรหมลิขิตค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

41/22 หมู่ 4 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000

089 693 4222

25 0139563000047 14 เม.ย. 63 สมาคมการค้าผู้พิการมีสอาดค้าสลาก

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

51/1 หมู่ 4 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000

089 693 4222

26 0139563000055 15 เม.ย. 63 สมาคมการค้าสร้อยสังวาลย์ค้าสลากผู้พิการ

ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภท 
 ท่ีเก่ียวกับเป็นตัวแทนจ้าหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาล ทุกประเภท              
ท่ีส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ
รัฐบาลพิมพ์ออกจ้าหน่าย ส้าหรับ     
ผู้พิการ

51/1 หมู่ 4 ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอเมือง 
ปทุมธานี 12000

089 693 4222


