
 
 
 
 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาต 
ใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักบริหารแรงงานตางดาว 

กรมการจัดหางาน 

 ๐ ๒๓๕๔ ๐๑๑๘ 

 

 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

 
 



สรุปประเภทและจำนวนองคการเอกชนตางประเทศ 
 
 

 
ประเภทของการเขามาดำเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศ 

 

 
จำนวนองคการ 
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สารบัญ 
 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗  
              หนา 

 
๑.  องคการแตร เด ซอมม (Terre Des Hommes        ๑ 

๒.  ศูนยอเมริกันเพ่ือแรงงานนานาชาติ        ๑ 
     (American Center for International Labour Solidarity : ACILS) 
๓.  องคการลา แชน เดอ เลสปวร  (La Chaine de l’ Espoir : C.D.E.)    ๑ 

๔.  องคการหมูบานเด็กโสสะสากล (SOS Children’s Village International)    ๒ 

๕.  องคการฮิวแมนิตี แอนด อินคลูชั่น (Humanity & Inclusion (HI))    ๒ 

๖.  มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย  (Reiyukai (Thailand) Foundation)     ๒ 

๗.  องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wide Fund for Nature International : WWF)  ๓ 

๘.  สมาคมอนุรักษสัตวปา (Wildlife Conservation Society : WCS)    ๓ 

๙. องคการยุติธรรมนานาชาติ (The International Justice Mission : IJM)    ๓ 

๑๐. สมาคมทองแดงนานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต      ๔ 
      (Copper Development Centre - South East Asia) 
๑๑. สมาคม เอ.ที.ดี โลกท่ีสี่ เพ่ือโลกและมนุษยในอนาคต      ๔ 
      (ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain) 
๑๒. สมาคมเยอรมันชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก (German Help)     ๔ 
๑๓. องคการคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea Copyright Commission)    ๕ 
๑๔. องคการเฟรนด อินเตอรเนชั่นแนล (Friends International)      ๕ 
๑๕. องคการเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร อินเตอรเนชั่นแนล แอฟแฟร   ๕ 
      (National Democratic Instutute for International Affairs) 
๑๖. องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (Japan Student Services Organization (Japan)) ๖ 
๑๗. องคการโคเรีย อะโกร - เทรด เซ็นเตอร กรุงเทพฯ (Korea Agro-Trade Center, Bangkok) ๖ 
๑๘. ศูนยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงมหานครโตเกียว    ๖ 

(Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center) 
๑๙. สถาบันอินเตอรเนชั่นแนลรีพับลิกัน (ไออารไอ ( International Republican Institute (IRI)) ๗ 
๒๐. มูลนิธิหมูบานเด็กเพซตาลอตซ่ี (Pestalozzi Children’s Village Foundation)   ๗ 
๒๑. องคการอไลท (Alight)          ๗ 
๒๒. สมาคมสัตววิทยาแหงลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย (The Zoological Society of London : ZSL)  ๘ 
๒๓. องคการโอเปอรเรชั่น อันเดอรกราวด เรลโรด (Operation Underground Railroad, Inc.)  ๘ 
๒๔. มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประเทศไทย (Konrad – Adenauer – Stiftung e.V)   ๙ 
๒๕. องคการเวิรลแชร World Share        ๙ 
๒๖. สมาคมเมล็ดพันธุพืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟค (Asia and Pacific Seed Alliance Ltd. : APSA) ๙ 
 
 
 
 
 



      สารบัญ 

 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
และดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗  

  หนา 
 
๑.  องคการอินเตอรแอคท  (Interact)       ๑๐ 
๒.  สถาบันนานาชาติเพ่ือการประหยัดพลังงาน (International Institute for Energy Conservation : IIEC) ๑๐ 
๓.  องคการศุภนิมิตสากล สำนักงานภาคพ้ืน เอเชียแปซิฟค      ๑๐      

(World Vision International - Asia Pacific Regional Office) 
๔.  องคการสมาชิกรัฐสภาแหงเอเชียดานประชากรและการพัฒนา     ๑๑ 
     (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development : AFPPD) 
๕.  มูลนิธิ ฮันส ไซเดล  (Hanns Seidel Foundation - Indochina Regional Office)   ๑๑ 
๖.  องคการไดอาโกเนีย  (Diakonia)        ๑๑ 
๗.  องคการแฟมิลี เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล (Family Health International : FHI)   ๑๒ 
๘.  องคการอ็อกแฟม  (Oxfam)         ๑๒ 
๙.  สมาคมสงเสริมการทองเท่ียวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟก (Pacific Asia Travel Association : PATA)  ๑๒ 
๑๐. องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย–เอเชียแปซิฟก (Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS–AP)  ๑๓ 
๑๑. องคการแอ็คชั่นเอด อินเตอรเนชั่นแนล (ActionAid International)    ๑๓ 
๑๒. องคการแคร  (CARE)         ๑๓ 
๑๓. องคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล (Plan International, Inc.)     ๑๔ 
๑๔. องคการเฮลพเอจ อินเตอรเนชั่นแนล (HelpAge  International)    ๑๔ 
๑๕. องคการเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเมนท เซ็นเตอร, อิงค      ๑๔  
     (Education Development Center, Inc. : EDC) 
๑๖. องคการชวยเหลือเด็ก (สหราชอาณาจักร  (Save the Children (UK))    ๑๕ 
๑๗. องคการชวยเหลือเด็กระหวางประเทศ (Save the Children International)   ๑๕ 
๑๘. มูลนิธิไฮนริค เบิลล  (Heinrich Boell Foundation)      ๑๕ 
๑๙. สถาบันภาษาศาสตรภาคฤดูรอน  (Summer Institute of Linguistics, Inc.)   ๑๖ 
๒๐. มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอรเนชั่นแนล  (ECPAT International     ๑๖ 
๒๑. องคการสภาการพัฒนาการคาฮองกง (Hong Kong Trade Development Council)  ๑๗ 
๒๒. มูลนิธิเพ่ือการวิจัยโรคเอดสแหงสหรัฐอเมริกา       ๑๗      

 (American Foundation for AIDS Research : amfAR) 
๒๓. องคกรพิทักษสัตวแหงโลก (World Animal Protection)     ๑๘ 
๒๔. องคการคณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล (The International Commission of Jurists : ICJ) ๑๘ 
๒๕. องคการแพ็ค (Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT)   ๑๙ 
๒๖. องคการอินเตอรนิวส เน็ตเวิรค  (Internews Network)      ๑๙ 
๒๗. องคการเลียวนารด เชสเชียร ดิสอะบิลิตี้  (Leonard Cheshire Disability)    ๑๙ 

 
 
 



สารบัญ 
 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค                         
ในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗  

       หนา 
๒๘. องคการไชดฟนด นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย     ๒๐ 
        (ChildFund International USA Asia Region) 
๒๙. สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ  มูฟเมนท       ๒๐ 
      (International Institute of the IOGT - NTO Movement) 
๓๐. สถาบันยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมโลก  (Institute for Global Strategies)    ๒๐ 
๓๑. องคการเชิต เวิลด เซอรวิส อินส  (Church World Service ,Inc)    ๒๑ 
๓๒. สมาคมความชวยเหลือเพ่ือรวมมือและเพ่ือการพัฒนา      ๒๑ 
       (Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED) 
๓๓. สมาคมนานาชาติเพ่ือสิทธิมนุษยชนและพัฒนาแหงเอเชีย  (FORUM ASIA)   ๒๑ 
๓๔. องคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas - VSO    ๒๒ 
๓๕. องคการวินร็อค อินเตอรเนชั่นแนล อินสติติวท ฟอร อากริเคาเชอรรอล ดีเวลลอปเมนท   ๒๒ 
        (WINROCK International Institute for Agricultural Development) 
๓๖. องคการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (Amnesty International Limited)   ๒๒ 
๓๗. องคการสมาพันธสมาคมสัตวแพทยแหงเอเชีย (Federation of Asian Veterinary   ๒๓ 
      Association (FAVA)) 
๓๘. ไชนา เมดิคอล บอรด (China Medical Board)      ๒๓ 
๓๙. คินเดอร นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe  e.V)       ๒๔ 
๔๐. สมาพันธวางแผนครอบครัวระหวางประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF) ๒๔ 
๔๑. มูลนิธิแมกซ (The Max Foundation)        ๒๔ 
๔๒. องคกรมหาวิทยาลัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกียวโต (National University           ๒๕ 
      Corporation Kyoto University) 
๔๓. มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท  (Friedrich-Ebert-Stiftung)       ๒๕ 
๔๔. มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)        ๒๕ 
๔๕. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพ่ือเสรีภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom)  ๒๖ 
๔๖. สมาคมอนุรักษสัตวปา สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation Society - Asia : WCS - Asia) ๒๖ 

๔๗. องคการเซ เบ เอ็ม คริสทอฟเฟล บลินเดินมิสซีโอน คริสเตียน ไบนด มิชชั่น เอ.เฟา.  ๒๖ 
(CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V) 

๔๘. องคการโฟรพาวส อินเตอรเนชั่นแนล (FOUR PAWS International)    ๒๗ 
๔๙. องคการอินเตอรเนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (ไออารซี ประเทศไทย       ๒๗ 

(International Rescue Committee, Inc. (IRC  
๕๐. สถาบันวิจัยดานการขนสงและการทองเท่ียวญ่ีปุน       ๒๗ 

(Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI) 
๕๑. องคการแพนเทอรา เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต      ๒๘ 

(Panthera South and Southeast Asia Regional Office) 
 

 



สารบัญ 

 

รายชื่อองคการเอกชนไทยที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือ
ทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗  

 
       หนา 

 
๑. สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเซีย      ๒๙ 
    (Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU) 
๒. มูลนิธิศูนยศึกษาท่ีอยูอาศัยแหงเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights : ACHR)  ๒๙ 
๓. มูลนิธิสิกขาเอเซีย (Sikkha Asia Foundation)       ๒๙
  
๔. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation)   ๒๙ 
๕. มูลนิธิออยสกา (ประเทศไทย  (OISCA (Thailand))      ๓๐ 
๖. มูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ  (Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace)          ๓๐ 
๗. มูลนิธเิพ่ือเด็กยากจนลุมแมน้ำโขงแหงประเทศไทย (Enfants du Mekong Foundation)  ๓๐ 
๘. มูลนิธิศูนยกลางเพ่ือพัฒนาทรัพยากรดานพลังงานและสิ่งแวดลอม     ๓๐ 

(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) 
๙. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน (Technology Promotion Association (Thailand-Japan))            ๓๑    
 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗  
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๑ องคการแตร เด ซอมม 
Terre Des Hommes 
ประเทศเยอรมนี 
 
อชต.  ๐๑๖ /๖๒ 
๒๖ ส.ค. ๖๑ - ๒๕ ส.ค. ๖๓ 

๑๒๗/๔ ซอยเจริญพร ๒ ถนนประดิพัทธ แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๖๖๓ - ๔ 

ชวยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
เพ่ือใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สุรินทร รอยเอ็ด 
ขอนแก น แม ฮ องสอน สม ุทรปราการ 
เชียงราย ลำปาง 
 
นางสาวทิพยสุดา ทวีแสงสุขสกุล 
ตำแหนง ผูชวยผูประสานงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

๒ ศูนยอเมริกันเพ่ือแรงงานนานาชาติ 
American Center for International 
Labour Solidarity : ACILS 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต. ๐๕๘/๖๓ 
๗ ต.ค. ๖๓ - ๖ ต.ค. ๖๕ 

๒๘๗ หอง ๑๘๐๔ อาคารลิเบอรตี้ สแควร  
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐๐  
โทรศัพท ๐ ๒๖๓๑ ๑๕๔๔ - ๔๕ 

ใหบริการการศึกษาดานแรงงานและการ
ให บร ิการสมาช ิกเพื ่อให ผ ู นำสหภาพ
แรงงานมีความรูความเขาใจในหนาท่ีความ
รับผิดชอบและสมาชิกรูถึงสิทธิและหนาท่ี
ของตนเองรวมทั้งสงเสริมมาตรฐานความ
เปนอยูของผูใชแรงงาน 

สหภาพแรงงานในกรุงเทพฯ เขตร ังสิต 
นวนคร 
ออมนอย  
อ  อ ม ใ ห ญ   พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง  จ ั ง ห วั ด
สมุทรปราการ นนทบุรี สระบรุี สิงหบุรี 
อางทอง อยุธยา และขอนแกน 
นายโรเบิรต ซิฟโก ไพคอฟสกี   
(Mr. Robert Zivko Pajkovski  
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย 

๓ องคการลา แชน เดอ เลสปวร 
La Chaine de l’ Espoir : C.D.E. 
 
อชต.  ๐๐๗/๒๕๖๓ 
๓๐ ส.ค. ๖๒ - ๒๙ ส.ค. ๖๔ 

๑๗๕ หมูท่ี ๓ ตำบลหนองกง 
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ๓๑๑๑๐  
โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๑๙๗๕ 

ตามโครงการทุนสงเคราะหและพัฒนาเด็ก   
ที่อยูในภาวะลำบากและเปราะบางในพื ้นท่ี
ชนบท 

พระนครศรีอยธุยา บุรีรัมย 
ขอนแกน อุบลราชธานี 
 
นางสาวละออง มณีเติม 
ตำแหนง ผูประสานงานโปรแกรมประเทศไทย 
 

  
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๔ องคการหมูบานเด็กโสสะสากล 

(SOS Children’s Village 

International) 

 

ประเทศสาธารณรัฐออสเตรยี 
อชต.  ๐๒๓/๖๓ 
๒๔ ม.ค. ๖๓ - ๒๓ ม.ค. ๖๕ 

เลขท่ี ๑๘ หมู ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท 

ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 

๑๐๒๗๐ และ ๑๖๓ อาคารรัชตภาคย  ชั้น ๔  

ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕ 

โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙ 

สนับสนุนดานการเงินและการบริหารงาน
สวนอื ่นแกมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เพ่ือชวยเหลือ
เด็กกำพรา ไรที ่พึ ่ง ดวยวิธีจัดครอบครัว
ทดแทน 

สมุทรปราการ หนองคาย สงขลา เชียงราย 
ภูเก็ต และอุดรธานี 
 
พลตำรวจตรี นรวัฒน เจริญรัชตภาคย 
ตำแหนง ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ 
 

๕ องคการฮิวแมนิตี แอนด อินคลูช่ัน 
(Humanity & Inclusion (HI)) 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต.  ๐๒๙/๖๓ 
๗ ก.ย. ๖๒ - ๖ ก.ย. ๖๔ 

๙/๒๔๓ หมูบานแมสอดวิลลา  
ถนนอินทรคีรี ตำบลแมสอด อำเภอแมสอด  
จังหวดัตาก ๖๓๑๑๐ 
โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓ 
โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓ 

พัฒนางานดานกายอุปกรณ และรองเทา

พิเศษ สำหรับคนพิการ ฟ นฟูสมรรถภาพ

ของคนพิการในชุมชน ชวยผูสูงอายุเพื่อให

มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน 

กรุงเทพฯ แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
 
นางสาวมารี เวเนสซา เจอรอง  
(Ms. Marie, Vanessa JORON) ตำแหนง 
ผูอำนวยการโครงการประเทศไทย  

๖ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย  
Reiyukai (Thailand) Foundation) 
 
ประเทศญ่ีปุน 
 
อชต.  ๐๔๙/๖๓ 
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕ 

๒๓/๑ ซอยราชวิถี ๒ (อรรถวิมล ถนนราชวิถี 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
และ ๑๔๔/๑ ถนนเทพา ตำบลเมืองเหนือ 
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๕๐๓๗ 
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๑๓ 
 

สงเสริมความสัมพันธระหวางมวลมนุษย
ในด านจ ิตใจ โดยอาศัยหล ักธรรมทาง    
พุทธศาสนา บำเพ็ญสาธารณประโยชน
เกี ่ยวกับการศึกษาวัฒนธรรม จริยธรรม 
และกิจกรรมสาธารณกุศล 

กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ จังหวัดอ่ืนๆ และพ้ืนท่ี 
ท่ีประสบภัยสึนามิ เชน พังงา ระนอง 
นายธีรวัฒน อุ นสินมั่น ตำแหนง ประธาน
กรรมการมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) และ 
นางสาวมิสึโยะ มัตสึชิตะ 
(Miss Mitsuyo Matsushita) 
ตำแหนง ผูอำนวยการมูลนิธิเรยูไก 
ประจำประเทศไทย 

      -๒- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๗ องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล 

World Wide Fund for Nature 
International : WWF 
 
ประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
อชต.  ๐๔๑/๖๓ 
๑๓ ก.พ. ๖๓ - ๑๒ ก.พ.๖๕ 

๙ อาคารพิสิษฐบิลดิ้ง ชั้น ๒ และชั้น ๓  
ซอยประดิพัทธ ๑๐ (ประชานิมิต  
ถนนประดิพัทธ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๓ – ๐๕  
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๖ 

เพ่ือหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และการสรางโลกอนาคตที่มนุษยสามารถ
อยูอยางกลมกลืนกับธรรมชาติไดตอไป โดย
การปกปองความหลากหลายของพันธุกรรม 
ชนิดสายพันธุ และระบบนิเวศน สงเสริม
การใชทรัพยากรธรรมชาติที ่ม ีอยู อย าง
ย ั ่งย ืน และสนับสนุนให ลดการบร ิโภค
พลังงาน ลดการใชทรัพยากร ลดมลพิษ 
และกากของเสีย 

หนองคาย บึงกาฬ เพชรบุรี สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก ๒๕ จังหวัด 
 
นางสาวพิมพภาวดี พหลโยธิน 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

๘ สมาคมอนุรักษสัตวปา 
(Wildlife Conservation Society : WCS) 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต.  ๐๖๓/๖๒ 
๒๗ ก.ค. ๖๒ - ๒๖ ก.ค. ๖๔ 

๕๕/๒๙๕ เมืองทองธานีโครงการ ๕ ซอย ๓ 
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๔๔๗๘-๗๙ 
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๐๙๖ 

แกปญหาการพิทักษสัตวปา โดยมุงเนนถึง 
พันธุสัตวที่จะมีชีวิตอยูรอดก็ตอเมื่อมีการ
พ ิท ักษและจ ัดการครอบคล ุมพ ื ้นท ี ่ ท่ี
กวางขวาง ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ 
และที ่ม ีมนุษยต ิดตอกับ สัตว ป า โดย
สมาคมใหความสนใจสิ่งมีชีวิตท่ี อาศัยบน
ดินและใตน้ำในทวีปอัฟริกา เอเชียลาติน 
อเมริกา และอเมริกาเหนอื 

อุทยานแหงชาติปาแกงกระจาน 
จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรขัีนธ 
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงและเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จ.อุทัยธานี  
จ.นครสวรรค จ.กาญจนบุร ี 
จ.ตาก 
นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย 
ตำแหนง ผูอำนวยการสาขาในประเทศไทย 

๙ องคการยุติธรรมนานาชาติ 
The International Justice Mission : IJM 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต.       /๖๔ 
๒๗ ก.ค. ๖๓ - ๒๖ ก.ค. ๖๔ 

๔๙๙/๑ หมู ๔ (หมูบานศิริพรโครงการ๘  
ตำบลสนัทรายนอย อำเภอสันทราบ 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐ 
โทร.๐๕๓ ๔๙๑ ๒๕๐ Fax ๐๕๓ ๓๙๖ ๖๖๗ 
อาคารรสาทาวเวอร ๑ ชั้น ๑๖ ยูนิตท่ี 
๑๖๐๓ เลขท่ี ๕๕๕ ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท ๐ ๒๙๓๗ ๐๕๑๒-๑๓ 

ใหการสนับสนุนแกภาครัฐและองคกรอ่ืนๆ 
ในการปองกันปราบปรามการคามนุษย 
โดยเฉพาะกลุมสตรีและเด็ก โดยการอบรม
ใหความรู แกกลุ มเสี ่ยง การจัดบานพัก
ฉุกเฉิน ใหการดูแลฟ นฟูสภาพจิตใจ ให
คำปรึกษาดาน กฎหมาย ใหทุนการศึกษา 
และทุนฝกอาชีพ เปนตน 

เชียงใหม เชียงราย และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือ 
 
นายเขมชาติ  ศักดิ์สกุลมงคล 
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย 

-๓- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๐ สมาคมทองแดงนานาชาติประจำ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
Copper Development Centre - 
South East Asia 
 
ประเทศสิงคโปร 
อชต.  ๐๒๑/๖๓ 
๒๔ พ.ย. ๖๒ - ๒๓ พ.ย. ๖๔ 

อาคารปารค เวนเซอร  อีโคเพล็กซ ชั้น ๑๘ 
เลขที่ ๕๗ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร.  
โทรสาร  

สงเสร ิมและสนับสนุนการใชทองแดง   
อยางถูกตองและเหมาะสม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จนัทบุรี  
สุราษฎธานี 
 
นายกิตติศักดิ์ สุขวิวัธน  
ตำแหนง ผูอำนวยการโครงการในประเทศ
ไทย 

๑๑ สมาคม เอ.ที.ดี โลกท่ีส่ี เพ่ือโลก    
และมนุษยในอนาคต  
ATD Quart Monde - Terre et 
Homme de Demain 
 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต.        /๖๔ 
๒๔ พ.ย. ๖๓ - ๒๓ พ.ย. ๖๕ 

๘๔/๑ ซอยสาทร ๑๑ แยก ๑๓ (ก ิ ่งพลู           
ถนนสาทรใต   แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔ 
โทรสาร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔ 

ประสานความรวมมือกับองคกรพันธมิตร
หรือกลุมบุคคล ในการใหความชวยเหลือ
สน ั บสน ุ นและส  ง เ สร ิ มกา รพ ัฒนา       
คุณภาพช ีว ิต แก  เด ็กด อยโอกาสและ
ครอบครัว  โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน 
งานศิลปะ การอานหนังสือ การฝกอาชีพ 
จัดทัศนศึกษา เปนตน 
 

เนนพ้ืนท่ีชุมชนแออัดกรุงเทพฯ 
ศรีสะเกษ 
 
นายโลว จี้ เพง 
( Mr. LOW Chee  Peng) 
ตำแหนงผูอำนวยสมาคม ฯ 

๑๒ สมาคมเยอรมันชวยเหลือผู ตกทุกข  
ไดยาก German Help 
 
ประเทศเยอรมัน 
อชต. ๐๔๙/๖๒ 
๒๙ ม.ค. ๖๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๔ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อาคาร ๓๔ หอง ๒๐๒ ถนนนางลิ้นจี่  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ 

โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๑ ๐๘๓ ๒๓๓ ๓๖๒๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๒             

www.dhv-thailand.de 

ชวยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลตางชาติ
ท่ัวไปท่ีเปนผูประสบปญหา 

ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน 
 
นางสาวศิริรัตน ศุกรภาค 
ตำแหนง ผูอำนวยการสมาคมฯ 

                          -๔- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๓ องคการคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี 

Korea Copyright Commission 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อชต. ๐๔๓ /๖๓ 
๒๗ พ.ค. ๖๒ - ๒๖ พ.ค. ๖๔ 

 

๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟศเศส แอท  
เซ็นทรัลเวิลด ชั้น๓๘ ยูนิต MH ๓๘๐๓  
ถนนพระราม๑ แขวงปทุมว ัน กร ุงเทพฯ 
๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๑๗๒๒ 
 

เผยแพรความรู ความเขาใจดานกฎหมาย 
ระเบียบการและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับระบบ
ลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศไทย เนนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
นายพย็องยอล อัน  
(Mr. Byung  Ryul  Ahn   
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ประจำ
ประเทศไทย 

๑๔ องคการเฟรนด อินเตอรเนช่ันแนล 
Friends International  
 

ประเทศฝรั่งเศส 
อชต. ๐๐๘/๒๕๖๒ 
๒๘ ก.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค. ๖๔ 

๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
และ ๖๐๑ หอง เอ็นวี ๑๘ ถนน กม.๕ 
ฝงซาย ตำบลอรัญประเทศ  
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ๒๗๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕  
 

โครงการใหความชวยเหลือในการปกปอง
คุ มครองเด็กและเยาวชนผู ด อยโอกาส 
ใหบริการดานจิตสังคมและดำเนินการ
สงกลับเด็กและเยาวชนคืนสูสังคมอยาง
ยั่งยืน (ท้ังเด็กไทยและเด็กตางชาติ  
 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
จ.นนทบุรี จ.สระแกว 
 
นางสาวอรวรรณ  เสาวพัฒน  
ตำแหนง ผูอำนวยการโครงการประเทศไทย  

๑๕ องคการเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว
ฟอร อินเตอรเนชั่นแนล แอฟแฟร  

National Democratic Instutute 
for International Affairs 
 

สำนักงานใหญประเทศสหรัฐอเมริกา  
อชต.     /๖๔ 
๗ มิ.ย. ๖๓ - ๖ มิ.ย. ๖๕ 
 

๒๙/๑ อาคารปยะเพลส ชั้น ๑๐ หอง ๑๐A/๒ 
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๖ - ๗ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๘ 

สงเสริมการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
และการมีสวนรวมในประเทศไทย 

ท่ัวประเทศไทย 
 
นายเอ็ดมันด เอเฟนดิจา 
(Mr. Edmond Efendija) 
ตำแหนง ผู อำนวยการสำนักงานประจำ
ประเทศไทย 

 
                           -๕- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๖ องคการสนับสนนุนกัศึกษาแหงประเทศญ่ีปุน  

Japan Student Services 
Organization (Japan) 
 

ประเทศญ่ีปุน 
อชต.   ๐๕๗/๖๓ 
๙ ก.ย. ๖๓ - ๘ ก.ย. ๖๕ 

๑๕๙ อาคารเสริมมิตร ชั้น ๑๐ ถนนอโศก-
มนตร ี  แขวงคลองเตยเหน ือ เขตว ัฒนา           
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ 
โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ # ๑๔ 
info@Jeic-bangkok.org 

ใหขอมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ตอในประเทศญี่ปุน 
 

ท่ัวประเทศไทย 
 
นางสาวนันทพร  ช่ืนกระโทก 
ตำแหนง ผู แทนและเจาหนาที ่แนะแนว
การศึกษาสำนักงานประเทศไทย 

๑๗ องคการโคเรีย อะโกร - เทรด      
เซ็นเตอร กรุงเทพฯ  
Korea Agro - Trade Center, 
Bangkok 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อชต. ๐๕๓ /๖๓ 
๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๑ ส.ค. ๖๔ 

๓๙๙ อาคารอินเตอรเชนจ ๒๑ ชั้น ๒๑  
หอง ๒๑๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ     
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๒๗-๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๒๖ 

 สงเสริมสงเสริมและเผยแพรขอมูลดาน 
อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการ
ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีใหแกบุคคล   
ท่ีสนใจท่ัวไป 

ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
 
นายจูยง ลี (Mr. Jooyong Lee  
ตำแหนง ผูจัดการองคการประจำประเทศไทย 

๑๘ ศูนยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมแหงมหานครโตเกียว 
(Tokyo Metropolitan Small and 
Medium Enterprise Support 
Center) 
ประเทศญ่ีปุน 
 
อชต.       /๖๔ 
๒๓ ธ.ค. ๖๓ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕ 

๓๙๙ อาคารอินเตอรเชนจ ๒๑ ชั้น ๒๐  
ยูนิตท่ี ๑๒-๑๓ ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๔๑-๔๓ 
โทรสาร ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๔๔ 

เพื่อสนับสนุนดานการคา การลงทุน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหวางประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ น ในประเด็นผู ประการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเทศไทย 
 
 
นายมาซายูกิ คิมุระ  
(Mr. Masayuki Kimura  
ตำแหนง ผูจัดการท่ัวไป 

                                  -๖- 



 
 

ลำดบัท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๙ สถาบันอินเตอรเนช่ันแนลรีพับลิกัน 

(International Republican 
Institute (IRI)) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต.        /๖๔ 
๒๖ ก.ค. ๖๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๕ 

อาคารโฟรวิงสแมนชั่น เลขท่ี ๓๒/๑-๔ 
หอง ๒๗ เอ สุขุมวิทซอย ๓  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๓๕๔๒ 

เพื ่อดำเนินการโครงการเสริมสรางพลัง
สตรีและเยาวชน สงเสริมธรรมาภิบาลและ
เสริมสรางศักยภาพของภาคประชาสังคม 
โดยรวมทำงานกับองคกรภาคประชาสังคม 
และหนวยงานรัฐในประเทศไทย 

ประเทศไทย 
 
นายชยพล  จันทรประเสริฐ 
ตำแหนง เจาหนาท่ีสำนักงานและผูจัดการ
ฝายบัญชี และ/หรือ นายคริสโตเฟอร อีริค 
ยอนกี (Mr. Christopher Eric Yonke) 
ตำแหนง ผูอำนวยสำนักงานประเทศไทย 

๒๐ มูลนิธิหมูบานเด็กเพซตาลอตซ่ี 
(Pestalozzi Children’s Village 
Foundation) 
 
สมาพันธรัฐสวิส   
อชต. ๐๑๔/๖๓ 
๑๘ ก.ค. ๖๒ - ๑๗ ก.ค. ๖๔ 

เลขท่ี ๑๒๙/๕๒ หมูท่ี ๒ (หมูบานวรารมย 
เจริญเมือง ซอย ๒/๒ ตำบลตนเปา  
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๓๐
โทรศัพท ๐๘๙ ๗๐๐ ๖๖๘๑ และ  
๐๘๑ ๘๑๕ ๐๓๐๗ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับเด็ก เพ่ือใหเด็กกลุมเปราะบาง   
ไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ           
โดยกลุมเปาหมาย คือ เด็กกลุมเปราะบาง
ท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมา   

ชายแดนไทย-เมียนมา   
(จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก 
และกาญจนบุรี  
 
นางสาวสุรพร สุริยมณฑล  
ตำแหนง ผูประสานงานประจำประเทศไทย 

๒๑ องคการอไลท (Alight) 
 
ประเทศสหรัฐอมริกา  
อชต. ๐๑๑/๖๓ 
๑๘ ก.ค. ๖๒ - ๑๗ ก.ค. ๖๔ 

อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออล ซีซ่ันส เพลส  
ชั้น ๓๖ หองท่ี ๑๗ เลขท่ี ๘๗/๒ ถนนวิทย ุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐  
โทรศัพท ๐ ๒๖๒๕ ๓๑๓๕ 

เพื่อใหความชวยเหลือในดานการปองกัน
การเกิดโรคไขมาลาเรียและวัณโรค รวมท้ัง
การใหความรูทางวิชาการ ใหคำปรึกษา 
ค ำแนะนำ  แล ะด ำ เ น ิ น ก า ร อ ื ่ น  ๆ               
ที ่เกี ่ยวของ เพื ่อลดการแพรเชื ้อโรคไข
มาลาเรียและวัณโรค รวมถึงการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาส ังคมที ่ทำงานเก ี ่ยวก ับโรคไข
มาลาเรียและวัณโรค 

ประเทศไทย บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 
(จังหวัดกาญจนบุรี และระนอง  
 

นางสาวฟฟ สตรีฟ ซาบาง  
(Miss Fifi Satrif Sabang   
ตำแหนง ผูดำเนินงานแทนองคการอไลท 

 
                                              -๗- 



 
 

 
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๒๒ สมาคมสัตววิทยาแหงลอนดอน (ZSL) 
ประเทศไทย  
(The Zoological Society of London:ZSL)  

ประเทศอังกฤษ  
อชต.  ๐๒๘/๖๓ 
๒๔ ส.ค. ๖๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๔ 

เลขท่ี ๗๕/๙ หมู ๑ หมูบานพฤกษากาญจน๑ 
ตำบลทามะขาม อำเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓ 

เพื่อใหการสนับสนุนและชวยเหลือในดาน
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตวปาในประเทศไทย 

ประเทศไทย 
 
นางสาวธนกฤตา ออนศรี  
ตำแหนง ผูแทนองคการ 

๒๓ องคการโอเปอรเรช่ัน อันเดอรกราวด 
เรลโรด  
(Operation Underground 
Railroad, Inc.) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต.  ๐๕๖/๖๓ 
๑๘ ธ.ค. ๖๒ - ๑๗ ธ.ค. ๖๓ 

เลขท่ี ๓๓ อาคารบานราชครู หอง ๓๐๔  
ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 
โทรศัพท ๐๘๔ ๔๙๒ ๘๐๘๖ 
๐๘๖ ๓๘๘ ๙๖๙๖ 

เพื่อดำเนินโครงการ “การปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อปองกันการคามนุษยและการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบในเด็ก (Elimination of Child 

Trafficking & Prevention of Illegal Exploitation of 

Children (Operation Underground Rescue”  เ พ่ื อ
ช วยเหล ือเด ็กจากการถูกกดขี ่ เป นทาส        
ให  ได  ร ั บอ ิ สรภาพ ทำลายเคร ื อข  าย
อาชญากรรม และสรางสภาพแวดลอมท่ี
ปลอดภัยและเหมาะสม สำหรบัการฟนฟูเด็ก
ท่ีตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมการคามนุษย
และสนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการคามนุษย โดยการจัดการ
ฝ กอบรมและสน ับสน ุนอ ุปกรณ   และ
ชวยเหลือหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการคามนุษย รวมถึงชวยเหลือ
เหยื่อการคามนุษย” 

ประเทศไทย (ท่ัวราชอาณาจักร  
 
นายเจอรี่  ไมเคิล โกเวน   
(Mr. Jerry Michael Gowen   
ตำแหนง หัวหนาโครงการ   

                          -๘- 
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๒๔ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประเทศไทย 

(Konrad – Adenauer – Stiftung e.V) 
 
ประเทศเยอรมน ี
อชต.     /๖๔ 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ 

เลขท่ี ๗๕/๒ ซอยสุขุมวิท ๖๑ ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๑๐  
โทรศัพท ๐ ๒๗๑๔ ๑๒๐๗-๘ 

ตามโครงการสำนกังานมูลนิธิคอนราด  
อาเดนาวร   ประเทศไทย ความร วมมือ       
ดานการพัฒนาระหวางประเทศ 

ประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดตาง ๆ ในทุกภูมิภาค 
นางเซลีน อแก็ธ โนแยล คาโร 
(Mrs. Celine-Agathe Noyale Caro  
ตำแหนง ผู แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร 
ประเทศไทย 

๒๕ องคการเวิรลแชร  
World Share 
สาธารณรัฐเกาหลี 
 
อชต.       /๖๔ 
๑๒ ก.ย. ๖๓ - ๑๑ ก.ย. ๖๕ 

๗๗๐/๑๖ หมูบานพาทิโอ ซอยพัฒนาการ 
๓๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง        
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท ๐ ๒๐๐๐ ๔๒๒๕ 

เพื ่อสนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชน    
ใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือ
ปจจัยพ้ืนฐานของเด็กกำพรา  

ประเทศไทย  
 

นายฮีชอง ซอย  
(Mr. Heesung Choi)  
ตำแหนง ผูอำนวยการสวนภูมิภาคสำหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

๒๖ สมาคมเมล็ดพันธุพืชภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟค (Asia and Pacific 
Seed Alliance Ltd. : APSA) 
ประเทศสิงคโปร 
 
อชต.           /๖๔ 
๒๓ ก.พ.  ๖๔ -  ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

ตั้งอยูท่ี ชั้น 7 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
 
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๗ 

เพื ่อสงเสริมความยั ่งยืนของการพัฒนา
ค ุณภาพเมล ็ดพ ันธ ุ และอ ุตสาหกรรม   
เมล็ดพันธุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค 

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม 
 
นางสาวกนกวรรณ ชดเชย  
ตำแหนง ผูอำนวยการบริหาร 
สมาคมเมล็ดพันธุพืชภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟค (APSA)   

 
-๙- 
 
 
 



 
 

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗  
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๑ องคการอินเตอรแอคท 
(Interact) 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. ๐๔ /๖๔ 
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕ 

๑๕๘/๒๐ โครงการกรีนพลัสมอลล ๑  
เชียงใหมบิสสิเนสพารค ซอย ๔ หมู ๔  
ตำบลปาครั่ง อำเภอเมืองเชยีงใหม 
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐  
โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕ 

ขอบเขตดานส ิทธ ิเด ็กด านการตอต าน
การคามนุษย ดานสิ ่งแวดลอม และดาน
ความรวมมือกับพันธมิตรแกประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 

ประเทศไทย เนนพ้ืนท่ีภาคเหนือ 
และประเทศกัมพูชา 
นางสาวมาเรีย ซูซานน ยุน ฟนเนวิดสัน  
(Miss Maria Susann Yoon Finnevidsson ตำแหนง 
ผูจัดการโครงการสำนักงานภูมิภาค และนางลินเนีย เอมมา 
คริสตินา โอเบิรก  (Mrs.Linnea Emma  Kristina Aberg) 

ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค  

๒ สถาบันนานาชาติเพ่ือการประหยัด
พลังงาน  
(International Institute for Energy 
Conservation : IIEC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.        /๖๔ 
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕ 

๑๑๖๘/๒๗ อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น ๑๕  
ยูนิต บี ถนนพระราม ๔ แขวงทุงมหาเมฆ  
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
www.iiec.org 

สงเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการ
กำหนดนโยบายตางๆ และใหการฝกอบรม
ใหความช วยเหล ือทางดานภาคเทคนิค      
แกรัฐบาลและเอกชน สงเสริมการประหยัด
พลังงาน การใชไฟฟาและ มีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประเทศไทย จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี  ระยอง 
ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม 
ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เนปาล แอฟริกาใต 
 
นายซานเจย ดูเบ 
(Mr. Sanjay Dube) 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

๓ องคการศุภนิมิตสากล สำนักงาน
ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟค 
(World Vision International - Asia 
Pacific Regional Office) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๖๐/๖๒ 
๔ มิ.ย. ๖๒ - ๓ มิ.ย. ๖๔ 

๘๐๙ อาคารศ ูนย ฝ กอบรมม ูลน ิธ ิศ ุภน ิมิต       
แห  งประเทศไทย ช ั ้ น ๗ ซอยศ ุ ภน ิ มิ ต                
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๐ 
โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๑ 

ใหการสนับสนุนดานการจัดหาทุนทรัพย 
รวมถ ึ ง ความช วย เหลือทางว ิ ช าการ
บุคลากรอื่นๆ โดย จัดกิจกรรมตางๆ เชน 
การสงเคราะหและพัฒนาเด็ก การบรรเทา
ทุกข การใหความรู  เรื ่องเอชไอวี/เอดส    
ยาเสพติด สิทธิเด็ก เปนตน 
 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม สงขลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช และประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก 
 
นายเอ็ดเวิรด แดเนียลราจ เซลวานายากาม 
(Mr. Edward Danielraj Selvanayagam 
ตำแหนง ผูอำนวยการภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก 

               -๑๐- 
 
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๔ องคการสมาชิกร ัฐสภาแหงเอเชีย

ดานประชากรและการพัฒนา 
Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development : AFPPD 
 

สำนักงานใหญประเทศญ่ีปุน 
อชต./ภ.  ๐๔๕/๖๓ 
๒๔ ต.ค. ๖๒ - ๒๓ ต.ค. ๖๔ 

๘ อาคารสหพันธวางแผนครอบครัวระหวาง
ประเทศ ชั้น ๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  

สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการรณรงค
พัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิตและจัด
ประชุมสมัชชาระหวางประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 
นายแพทยเจตน ศิรธรานนท 
ตำแหนง เลขาธิการ AFPPD 

๕ มูลนิธิ ฮันส ไซเดล Hanns  
Seidel Foundation – Indochina 
Regional Office 
ประเทศเยอรมน ี
 
อชต./ภ. ๐๕๒/๖๓ 
๗ มิ.ย. ๖๒ - ๖ มิ.ย. ๖๔ 

๑๐ ซอยเมธีนิเวศน ถนนสุขุมวทิ ๒๔ 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๑๐ 
  

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาค
อินโดจีน 

ประเทศไทย (ทุกจังหวัด  และประเทศลาว 
 
นายอักเซล นอยแบรต 
(Mr. Axel Neubert) 
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย 
 
 

๖ องคการไดอาโกเนีย 
Diakonia 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. ๐๔๖/๖๓ 
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕ 

๒๙/๓๗ ถนนทุงโฮเต็ล ตำบลวัดเกต            
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๓๐๐ ๐๙๙ 
โทรสาร. ๐๕๓ ๒๔๗ ๔๙๔ 

สนับสนุนดานการศึกษา สิทธิมนุษยชน  
สาธารณสุข ชวยเหลือผูอพยพและพัฒนา
เกษตรกรรมแกชนกลุมนอย ชาวเขาและ
ผูดอยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย 
 

ประเทศไทย บังคลาเทศ อินเดีย กัมพูชา 
ฟลิปปนส ศรีลังกา พมาเวียดนาม 
 
นางอิงกริด แอนน - คริสติน ยูงมัน  
(Mrs.Ingrid Ann-Cristin Ljungman) 
ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย 
 

 

 

           -๑๑- 
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๗ องคการแฟมิลี เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล   

Family Health International : FHI 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๑๘/๖๓ 
๒๙ ต.ค. ๖๒ - ๒๘ ต.ค. ๖๔ 

๑๓๐ – ๑๓๒ อาคารสินธรทาวเวอร ๓ ชัน้ ๑๙ 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๕๒๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๒๑๑๔ 

เพื ่อพัฒนาและวิจัยดานสาธารณสุขและ
ส ุ ขอนาม ั ย  โภชนาการ  การศ ึ กษา 
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
เพื ่อใหความชวยเหลือทางวิทยาการดาน
อนามัยเจริญพันธุ และใหทุนสำหรับพัฒนา
โครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อใชปรับปรุง
อนาม ัยเจร ิญพ ันธุ  ในกล ุ  มประชากร
ผูดอยโอกาส 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม 
ชลบุรี ประเทศลาว กัมพูชา เนปาล อินเดีย 
เวียดนาม จีน บังคลาเทศ 
 
นางแจ็คเกอรลีน อาว แม็คเฟอรสัน  
(Mrs. Jacqueline Au McPherson) 
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก 

๘ องคการอ็อกแฟม Oxfam 
 
สำนักงานใหญประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๐๑๗/๖๓ 
๑๗ ส.ค. ๖๒ - ๑๖ ส.ค. ๖๔ 

๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซ่ัม ชั้น ๑๕เอบี 
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๑๐๐๓-๗ 
โทรสาร ๐ ๒๔๘ ๑๐๐๘ 

ให ความช วยเหล ือด  านมน ุษยธรรม       
การพัฒนาชุมชน และการบรรเทาทุกข 
เช  น  ช  วย เหล ื อด  านเอชไอวี /เอดส  
การเกษตรกรรมแบบย ั ่ งย ืนและการ
คุมครองสิทธิของผูใชแรงงานและสตร ี
 

ประเทศไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม 
กัมพูชา และติมอรตะวันออก 
 
นางจิรัญญา สายเกษม 
ตำแหนง หัวหนาฝายปฏิบัติการองคการ 
อ็อกแฟม ประเทศไทย 

๙ สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาค
เอเชีย แปซิฟ ก Pacific Asia Travel 
Association:PATA 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๐๓๘/๖๓ 
๖ ต.ค. ๖๒ - ๕ ต.ค. ๖๔ 

๙๘๙ อาคารสยามทาวเวอร ชั้น ๒๘  ยูนิคบ ี
ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๑๐ 

สงเสริมการทองเท่ียวในประเทศไทยและ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ดำเนินการ
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนตอการทองเท่ียวแกสมาชิกและ
ผูสนใจท่ัวไป โดยเปนศูนยกลางการ
ดำเนินการสงเสริมทองเท่ียวท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมท้ังสนับสนุนและ 
ชวยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค 

ประเทศไทย ประเทศในภ ูม ิภาคเอเชีย            
แปซิฟค และประเทศในลุมแมน้ำโขง 
 
นายมาริโอ โจเซฟ มิเชล ฮารดี้ 
(Mr.Mario, Joseph,Michel HARDY) 
ตำแหนง หัวหนาฝายบริหาร 
หรือนายไพโรจน เกียรติทันสมัย 
ตำแหนง หัวหนาเจาหนาท่ีฝายการเงิน 
 

              
               -๑๒- 



 
 

       
    -๑๓- 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๐ องคการเยสุอิตสงเคราะหผูล้ีภัย  -

เอเชียแปซิฟก  
Jesuit Refugee Service Asia 
Pacific : JRS - AP 
ประเทศอิตาลี 
อชต./ภ. ๐๓๖ /๖๒ 
๑๙ พ.ย. ๖๑ - ๑๘ พ.ย. ๖๓ 

๔๓ มุมอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ซอยราชวิถี
๑๒ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐                   
โทร.๐ ๒๖๔๐ ๙๕๙๐, ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๘๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๓๒ 

เพื่อใหความชวยเหลือสงเคราะหผูลี้ภัย
และผูพลัดถิ่นที ่ไดรับความเดือดรอน       
จากภัยสงคราม ความขัดแยง และไมได
ร ับความยุต ิธรรม ผ ู  เป นเหย ื ่อของ
เหตุการณรุนแรงตางๆ ใหไดร ับการ
ดูแลเอาใจใสอยาง สมควรตามหลัก
มนุษยธรรม 
 

กาญจนบุรี แมฮองสอน และประเทศ
ติมอรตะวันออก 
 
นายหลุย โรบินสัน บาโคโม  
(Mr. Louie Robinson Bacomo) 
ตำแหนง ผู อำนวยการองคการเยสุอิต
สงเคราะหผูล้ีภัย ภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก 
 

๑๑ องคการแอ็คช่ันเอด อินเตอร         
เนช่ันแนล 
ActionAid International 
 
ประเทศแอฟริกาใต  
อชต./ภ. ๐๓๗/๖๒ 
๒๗ ก.ค.๖๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๓ 

๖๐/๑ อาคารมนริริน ชั้น ๒ หอง บี ๒๐๑ 
ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๐ - ๓ 
โทรสาร ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๔ 

โครงการให ความช  วย เหล ือด  าน
มนุษยธรรม การพัฒนาชุมชนและความ
รวมมือในภูมิภาค 
 

ประเทศไทย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน 
เนปาล เวียดนาม จีน พมา กัมพูชา ศรี
ลังกา อัฟกานิสถาน 
 
นางสาวจิราวรรณ ขำวิลัย  
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
เอเชีย 

๑๒ องคการแคร CARE 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๒๘/๖๒ 
๒๐ พ.ย. ๖๑ - ๑๙ พ.ย. ๖๓ 

๒๑๙/๔๗ อาคารอโศกทาวเวอร ชั ้น ๖          
ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๑ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๒๕๖๑ - ๓ 

๑.เพ่ือใหความชวยเหลือแกชุมชน
ยากจนและกลุมคนดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถพ่ึงตนเอง 
และมีการพัฒนาการอยางยั่งยืน 
๒.ชวยเหลือผูประสบภัย สงเสริมดาน 
สุขอนามัย แกไขปญหาโรคเอดส ผูติด
เชื้อ และบุคคลในครอบครัว 
๓.ส  ง เสร ิมอน ุร ักษ ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดลอม 

ประเทศไทย ฟลิปปนส บังคลาเทศ ศรี
ลังกา เนปาล อินเดีย อัฟกานิสถาน และ 
ทาจีกีสถาน 
 
นายคริสโตเฟอร โจเซฟ วิลเลี่ยม  
(Mr. Christopher Joseph Williams    
ตำแหนงรักษาการผูอำนวยการองคการแคร 
 

 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๓ องคการแพลน อินเตอรเนช่ันแนล 

Plan International, Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๑๒ /๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๒ - ๒๙ เม.ย. ๖๔ 
 

ชั้น ๑๒ และ ชั้น ๑๔ เลขท่ี ๒๕๔๕  
ถนนสุขมวิท ๒๑(อโศก  แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๒๖๓๐ - ๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๐๔ ๒๖๒๙ 

๑.เพ่ือชวยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน 
ใหไดร ับปจจัยพื ้นฐานในการดำรงชีวิต 
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๒. สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาใน
ดานการเสร ิมสรางความเข มแข็งของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือใหชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได เปนตน 
๓ สนับสนุนความชวยเหลือดานวิชาการ 
เชน การฝกอบรม และจัดสรรงบประมาณ
ใหกับโครงการในประเทศท่ัวภูมิภาคเอเชีย  

ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม ศรีสะเกษ 
ระนอง พังงา และประเทศชั้นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก 
 
นางบาคยาชรี เดงเกิล (Mrs. Bhagyashri 
Dengle  ตำแหนง ผ ู อำนวยการประจำ
สำนักงานภูมิภาคเอเชีย 

๑๔ องคการเฮลพเอจ อินเตอรเนช่ันแนล 
HelpAge  International 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.     /๖๔ 
๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๒๕ ธ.ค. ๖๕ 

๖ ซอย ๑๗ ถนนนิมมานเหมินทร ตำบลสุเทพ 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๘๙๔ ๘๐๕ 
โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๔ ๒๑๔ 
 

ชวยเหลือผูสูงอายุเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิต         
ท่ีดีข้ึน 
 

ประเทศไทย จีน กัมพูชา อินเดีย ลาว 
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟลิปปนส และ
เวียดนาม 
นายเฮ็ดวาโด คลิน (Mr.Eduardo Klien) 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 
 

๑๕ องคการเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเมนท 
เซ็นเตอร, อิงค 
Education Development Center, 
Inc. : EDC 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๖๑/๖๒ 
๔ พ.ค. ๖๒ - ๓ พ.ค.๖๔ 

เลขท่ี ๒๕๓ อโศก ชั้น ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๒๑  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๘ 

ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและอ่ืน 
ๆ แกหนวยงานภาครัฐและองคกรอื่น ๆ 
เพื่อการเสริมสรางสุขภาพ การศึกษาและ
การพัฒนาบุคคล เชน ปองกันแกไขปญหา
โ รค เอดส   การว ิ จ ั ยพฤต ิ ก รรมทา ง
เพศสัมพันธของวัยรุน เปนตน 
 

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม 
จีน และอินเดีย 
 
นางสาวอรัญญามาศ งามวงษ 
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
เอเชีย 

                                                                                                                       
              -๑๔- 



 
 

ดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๖ องคการชวยเหลือเด็ก  

(สหราชอาณาจักร  
Save the Children (UK) 
 
ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ. ๐๐๖/๖๓ 
๒๗ ก.ค. ๖๒ - ๒๖ ก.ค. ๖๔ 
 

๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ ็นเตอร  ช ั ้น ๑๔             
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘ 
โทรสาร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙ 
 

ชวยเหลือเด็กชนชาติตางๆ ใหมีอนาคตท่ีดี
ขึ ้นในโลกที ่เด็กไมไดร ับสิทธิมนุษย ข้ัน
พื้นฐาน องคกรเขาไปเรียกรองสิทธิใหเด็ก
ทุกคนให สามารถมีว ัยเด็กที ่มีความสุข 
สุขภาพดี และมีความมั ่นคง โดยทุ มเท
ความเปนจริงของชีวิต เด็กใหเปนหัวใจ
ของทุกงานที่ดำเนินการโดยองคการและ
โดยรวมงานกับเด็กเพ่ือชวยกันสรางโลกท่ีดี
สำหรับยุคสมัยปจจุบันและอนาคต 

ประเทศไทย จีน ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส 
มองโกเลีย กัมพูชา พมา และอินโดนีเซีย 
 
นางเจน มารกาเร็ต คอลเดอร 
(Mrs.Jane Margaret Calder) 
ตำแหนง ท่ีปรึกษาดานความคุมครองเด็ก
(เอเชีย  

๑๗ องคการชวยเหลือเด็กระหวาง
ประเทศ 
Save the Children International 
 

ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๐๑๕/๖๓ 
๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๑ ส.ค. ๖๔ 

๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร ชั้น ๑๔  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี  เขตปทุมว ัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒ ๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘ 
โทรสาร ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙ 

สงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือดาน
สิทธิของเด็กเพ่ือใหไดรับความคุมครอง การ
พัฒนาและการมีสวนรวมในสังคม 
 

ประเทศไทย ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา 
พมา และลาว 
 
นายประเสริฐ ทีปะนาถ 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

๑๘ มูลนิธิไฮนริค เบิลล 
Heinrich Boell Foundation 
 

ประเทศเยอรมน ี
อชต./ภ. ๐๔๔/๖๓ 
๑ มี.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๕ 

๓๒/๔ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาดี         
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร.  
โทรสาร  

ความรวมมือเพื ่อการพัฒนาแบบยั ่งยืน 
การฟนฟูระบบนิเวศวิทยา และการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 
 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 
นายมันเฟรด ฮอรนุงก 
(Mr.Manfred Hornung) 
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และ/หรือ  
นางสาวสุภาภรณ เหลืองสอาด ตำแหนง 
ผูชวยผูประสานงานการเงิน 

-๑๕- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๑๙ สถาบันภาษาศาสตรภาคฤดูรอน 

Summer Institute of 
Linguistics,Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ ภ. ๐๕๔/๖๓ 
๑๒ ก.ค. ๖๓ - ๑๑ ก.ค. ๖๕ 

๑๓๒-๑๓๓ ถนนเชียงใหม-ลำพูน ตำบล 
วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
๕๐๐๐๐ และเลขท่ี ๔๑/๕ ซอยสายลม  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๒๔๘ ๖๐๓, ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๒ 

การสนับสนุนและจัดฝกอบรมบุคลากรเพื่อ
ทำการศึกษาภาษาตางๆ ที่ยังไมเปนที่รู จัก 
หรือไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร 
ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบภาษาตางๆ 
โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เช น ฝ กอบรม 
นักภาษาศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย เปนตน 

กรุงเทพฯ เชียงใหม และประเทศอ่ืนๆ               
ในภูมิภาค 
 
นายแคมเบล จอหน ปรินส  
(Mr. Cambell John Prince  
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำภาคพ้ืนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

๒๐ มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอรเนช่ันแนล 
ECPAT International  
ประเทศเนเธอรแลนด 
 
อชต./ภ. ๐๔๑/๖๒ 
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓ 

๓๒๘/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร ๐ ๒๒๑๕ ๓๓๘๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๘๒๗๒ 

เพื่อรณรงคยุติการแสวงหาผลประโยชนทาง
เพศจากเด็กในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ โดยใหการ 
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเครือขาย และ 
องคกรเอกชนอื ่น ๆ ที ่ม ีอุคมการณรวมกัน    
การจ ัด ฝ กอบรมส ัมมนาให ความร ู  แก
เครือขายและ องคกรตาง ๆ 

ประเทศไทย ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคอเมริกา 
ภูมิภาคยุโรปประเทศแถบอาวเปอรเซีย 
 
นายเออรวิน ออสการ มอม (Mr. Erwin Oscar 
Mom) ตำแหนง รองผูอำนวยการฝายบริหาร 
หรือ นายโรเบอรทัส โจฮันเนส แวน เด็น เบิรก 
(Mr. Robertus Johannes Van doe Berg) 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

 

 

 

 

-๑๖- 



 
 

 
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๒๑ องคการสภาการพัฒนาการคาฮองกง 
(Hong Kong Trade Development 
Council) 
 
ประเทศฮองกง 
 
อชต./ภ. ๐๒๐/๖๒ 
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓ 
 

๙๘ อาคารสารทรสแควร ชัน้ ๙ หองเลขท่ี ๙๐๖ 
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร.๐ ๒ ๓๔๓ ๙๐๐๐ # ๙๐๐๕ 

 

๑. เพ่ือใหความชวยเหลือดานธุรกิจตอ
ผูประกอบการสงออกสินคาของไทยไปยังฮองกง 
และใหขอมูลรายละเอียดธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของฮองกง 

๒. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมความหลากหลายของ
ตลาดสำหรับบริษัทไทยและบริษัทฮองกง 

๓. เพ่ือสงเสริมสินคาและบริการของฮองกงตอ
ตลาดโลก 

๔. เพ่ือสงเสริมใหฮองกงมีบทบาทเปนศูนยกลาง
การบริการและขอมูลในธุรกิจระหวางประเทศ 

๕. เพ่ือยกระดับฐานะของฮองกงใหเปนเมือง
แหงธุรกิจระหวางประเทศของจีน 

๖. เพ่ือยกระดับฮองกงในฐานะคูคา และเปน
เวทีสำหรับธุรกิจโลกและผูสนับสนุนการคาเสร ี

ประเทศไทย ฮองกง มาเลเซีย และเวียดนาม 
 
 
นายทิน ไหว ปเตอร หวอง  
(Mr. Tin Wai Peter Wong)  
ตำแหน ง ผ ู อำนวยการภาคพ ื ้นเอเ ชีย
ตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย 

๒๒ มูลนิธิเพ่ือการวิจัยโรคเอดสแหง 
สหรัฐอเมริกา 
American Foundation for AIDS  
Research : amfAR 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๐๔๖ /๖๒ 
๔ เม.ย. ๖๒ - ๓ เม.ย. ๖๔ 

๓๘๘ อาคารเอ็กเชนจทาวเวอร ชั้น ๒๑  
หอง ๒๑๐๔ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๖๓ ๗๕๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๖๖๓ ๖๕๖๒ 

ใหการสนับสนุนดานการวิจัยเพื ่อการ 
ศึกษา และอบรมการบำบัดรักษาโรคเอดส 
เชน สนับสนุนงานวิจัยของศูนยวิจัยโรค
เอดส สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาล รามาธิบดี 
 

ประเทศไทย จีน ไตหวัน เขตการปกครอง
พิเศษฮององ มาเลเซีย 
 
นางสาวแอนเน็ต เฮรัน ซอหน  
(Miss Annette Haeran Sohn) 
ตำแหนง ผูอำนวยการโครงการ 

 
   -๑๗- 

 
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๒๓ องคกรพิทักษสัตวแหงโลก 

World Animal Protection  
 
ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ. ๐๒๗/๖๓ 
๑๗ ก.ค. ๖๒ - ๑๖ ก.ค. ๖๔ 

ชั้น ๒๗ เลขที่ ๒๕๓ อโศก ถนนสุขุมวิท ๒๑ 

แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ห น ื อ  เ ข ต ว ั ฒ น า 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 

โทร. ๐ ๘๑๔๐๗ ๕๒๔๐ 

 

๑.สงเสริมการพิทักษสัตว ปองกันการ
กระทำอันโหดรายตอสัตว การบรรเทาทุกข 
ตลอดจน การรักษาพยาบาลใหแกสัตว 
ท่ีไดรับการทารุณกรรมในประเทศไทย 
และทุกภูมิภาคของโลก 
๒. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนทาง 
ดานวิชาการ และดานการเงินแกองคกร 
มูลนิธิ หรือสมาคมตางๆ ในประเทศไทย 
ตลอดจน ประเทศสมาชิกในตางประเทศ 
๓ .ให  การสน ับสน ุนการฝ  กสอนแก
อาสาสมัครและบ ุคคลทั ่วไปเก ี ่ยวกับ
ความรูในการพิทักษปองกันการกระทำอัน
โหดรายตอสัตว และการบรรเทาทุกข
ใหแกสัตวท่ีไดรับการทารุณกรรม 

เอเชียตอนบน และเอเชียอาคเนย 
 
นางสาวโรจนา สังขทอง  
ตำแหนง ผูอำนวยการฝายภูมิภาค 

๒๔ องคการคณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล  
The International Commission of 
Jurists : ICJ 
 

ประเทศสวิตเซอรแลนด 
 
อชต./ภ. ๐๕๑/๖๓ 
๓๐ เม.ย. ๖๓ - ๒๙ เม.ย. ๖๕ 
 

 ๑๐/๑ ซอยอารีย ๒ ถนนพหลโยธิน               
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร.๐ ๒ ๖๑๙ ๘๔๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๘๔๗๙ 

สงเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนความเขาใจและการปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย เนปาล และศรลีังกา 
 
นางเจนนิเฟอร ซาวดารี่ ทัมบายาห 
(Mrs.Jennifer Soundari Thambayah  
ตำแหนง ผูบริหารระดับสูง 
 และรักษาการผูอำนวยการโครงการภูมิภาค
สำนักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก 

 
-๑๘- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๒๕ องคการแพ็ค 

Private Agencies Collaborating 
Together, Inc. : PACT 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๐๓๕ /๖๓ 
๒๘ พ.ค. ๖๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๕ 
 

ยูนิต ๑๘๐๒ ชั้น ๑๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโรด 

เลขท ี ่  ๒๐๘  ถนนว ิ ท ย ุ  แ ข ว ง ล ุ มพ ิ นี               

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖ - ๖๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙ 

ให ความสนับสนุนตามโครงการความ
รวมมือดานสิ ่งแวดลอมในภูม ิภาคลุม  
แมน้ำโขง  ดานงบประมาณ ขอมูลขาวสาร 
ว ัสด ุอ ุปกรณ รวมทั ้งความช วยเหลือ
ทางด านว ิชาการและท ี ่ปร ึกษาด  าน
สิ ่งแวดลอมแกประเทศกลุ มภูมิภาคลุม
แมน้ำโขง 
 

กร ุ ง เ ทพมหานคร  ช ลบ ุ รี  เ ช ี ย ง ใ หม  
นครราชสีมา ขอนแกน 
 
นางสาวสุกานดา เจริญกิติวรากร 
ตำแหนง ผูแทนองคการแพ็ค (PACT) 

๒๖ องคการอินเตอรนิวส เน็ตเวิรค 
Internews Network 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.   ๐๓๐/๖๓ 
๑๑ ก.ย. ๖๒ - ๑๐ ก.ย. ๖๔ 

 ๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร ชั้น ๑๐  
ถนนเพล ินจ ิต แขวงล ุมพ ิน ี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  
โทรศัพท ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๐-๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๑ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการสำนักงานสนับสนุน 
ภูมิภาคเอเชีย 

ท่ัวประเทศไทย 
 
นายไบรอัน แดเนียล แฮลล่ีย  
(Mr.Brian Danieal Hanley) 
ตำแหนง ผูอำนวยการภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย 

๒๗ องคการเลียวนารด เชสเชียร          
ดิสอะบิลิตี้ 
Leonard Cheshire Disability 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๐๕๙/๖๒ 
๒๙ ม.ค. ๖๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๔ 

 ๙๘ อาคารสาธร สแควร ชั้น ๓๗  
หอง ๓๗๑๒ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม  
เ ข ต บ า ง ร ั ก  ก ร ุ ง เ ท พ ฯ  ๑ ๐ ๕ ๐ ๐  
โทรศัพท ๐ ๒๑๐๕ ๖๓๘๙ 

ชวยเหลือและใหการสนับสนุนแกผูพิการ    
ที่อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และเอเชียตะวันออก 

ประเทศไทย ฟล ิปปนส จ ีน อ ินโดนี เ ซีย 
มาเลเซีย 
 
นางสาวบารกา เฮนรี่ 
(Miss Barkha henry) 
ตำแหนง ผูจัดการฝายดูแลและคุมครอง
สิทธิของคนพิการ 
 

 

-๑๙- 



 
 

-๒๐- 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๒๘ องคการไชดฟนด นานาชาติ 

สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย 
ChildFund International USA Asia 
Region 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๐๑๐/๖๓ 
๒๘ ก.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค. ๖๔ 

 เลขท่ี ๙ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๘ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท ๐ ๒๗๔๗ ๒๖๐๐ 

สงเสริมสุขภาพ และสุขภาวะสำหรับเด็ก 
ครอบคร ัวและช ุมชน และช วยเหลือ
ผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 
 

ประเทศไทย อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส ติมอรตะวันออก ศรีลงักา 
 
นายโรแลนด แองเกอเรอร  
(Mr. Roland Angerer  
ตำแหนง ผูอำนวยการภูมิภาคเอเชีย 

๒๙ สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ         
มูฟเมนท 
International Institute of the 
IOGT - NTO Movement 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ.  ๐๓๗ /๖๓ 
๒๕ ธ.ค.๖๒ - ๒๔ ธ.ค. ๖๔ 

เลขท่ี ๖๓ ถนนปาตัน ตำบลปาตัน  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๘๗๒ ๘๘๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๕๑ ๗๗๖ 

ลดผลกระทบท ี ่ เก ิดจากการบร ิ โภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและสารเสพติด
อื่น ๆ เปนการสรางสรรคสังคมและชวย
ลดปญหาความยากจน 
 

ประเทศไทย  พมา  ลาว  กัมพูชา 
 
นายลารส โจฮัน เลนนารท เบงสสัน  
(Mr.Lars Johan Lennart Bengtsson) 
ตำแหนง อาสาสมัคร (ท่ีปรึกษาโครงการ  

๓๐ สถาบันยุทธศาสตรส่ิงแวดลอมโลก 
Institute for Global Strategies 
 
ประเทศญ่ีปุน 
อชต./ภ. ๐๖๐/๖๓ 
๙ ก.ย.๖๓ - ๘ ก.ย.๖๕ 

 ๑๖๑/๑ เอส จี ทาวเวอร ชั้นท่ี ๖  
หองหมายเลข ๖๐๔ ซอยมหาดเล็กหลวง ๓ 
ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๘๗๙๔ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๘๗๙๘ 
 

การวิจัยเชิงยุทธศาสตรสำหรับสิ่งแวดลอม ประเทศไทย 
 
นายเท็ตสึโอะ คุยามะ  
(Mr.Tetsuo Kuyama  
ตำแหนง ผูดำเนินงานแทนองคการ 
ในประเทศไทย 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๓๑ องคการเชิต เวิลด เซอรวิส อินส 

Church World Service ,Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๔๕/๖๒ 
๒๗ ม.ค. ๖๒ - ๒๖ ม.ค. ๖๔ 

๓๒๘ อาคารสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย    
ชัน้ ๑๐ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี          
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๘ 

พ ัฒนาการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานให  แก
ผู ดอยโอกาสในชุมชนสงเสริมความรูดาน
การทำอาช ีพใน ชุมชนแบบยั ่งย ืนให มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถพึ่งตนเองได 
และการชวยเหลือผูอพยพผูประสบภัย 

ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
 
นางปภินดา เว็นดิตตี้   
ตำแหนง หัวหนาสำนักงาน 
 

๓๒ สมาคมความชวยเหลือเพ่ือรวมมือ
และเพ่ือการพัฒนา 
Agency for Technical 
Cooperation and Development : 
ACTED 
 

ประเทศฝรั่งเศส 
อชต./ภ. ๐๖๑/๖๓ 
๒๗ ก.พ. ๖๒ - ๒๖ ก.พ. ๖๔ 

๘๗/๑ ชั้น ๑๐ อาคารแคปปตอลทาวเวอร 
ออลซีซ่ันสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐   
โทร. ๐ ๒๖๓๔ ๔๔๒๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๔๑๐๗ 
           
 
 

เพื ่อใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
และ การพัฒนาแกประชาชนกลุมเสี่ยงใน
การรับมือกับปญหาตางๆ ที่เกิดจากภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย พมา กัมพูชา 
 
 
นางพรทิพย ยธิกุล  
ตำแหนง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
และ/หรือ นางสาวอเดล มารี บีกอท 
(Ms.Adele, Marie BIGOT)  
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

๓๓ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาแหงเอเชีย 
FORUM ASIA 
 
ประเทศสวิสเซอรแลนด 
อชต./ภ. ๐๓๙ /๖๓ 
๕ เม.ย. ๖๓ - ๔ เม.ย. ๖๕ 

๖๖/๒ ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๙๑๒๖ - ๗ 
โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๙๑๒๘ 

เปนองคกรสมาชิกขององคกรพัฒนาท่ี
ทำงานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียอันรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายสู
นานาชาติ 

ประเทศไทย บังคลาเทศ พมา กัมพูชา อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล 
ปากีสถาน ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต ศรี
ลังกา ไตหวัน และติมอรตะวันออก 
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 
ผูอำนวยการประเทศไทย 

 

-๒๑- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๓๔ องคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ

Voluntary Service Overseas-VSO 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๐๕๙ /๖๔ 
๒๘ ส.ค.๖๓ - ๒๗ ส.ค. ๖๕ 

เลขท่ี ๒๕ อาคารอัลมาลิงค ชั้น ๗ 
 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๕ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๖ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟค อาสาสมัครเพ่ือการพัฒนา 

ประเทศไทย พมา ลาว กัมพูชา ฟลิปปนส 
อินโดนีเซีย จีน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล 
ทาจิกิสถาน และปาปวนิวกินี 
 

นางสาวอภิญญา อดทน  
ตำแหนง ผ ู ดำเน ินงานสำนักงานภูม ิภาค
เอเชีย-แปซิฟก 

๓๕ องคการวินร็อค อินเตอรเนช่ันแนล               
อินสติติวท ฟอร อากริเคาเชอรรอล          
ดีเวลลอปเมนท (WINROCK 
International Institute for 
Agricultural Development) 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.       /๖๔ 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ 

๒๐๘  อาคาร ๒๐๘ วายเลสโรด  ชั้น ๓   
หอง ๓๐๑-๓๐๒  ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
๐ ๒ ๖๗๕ ๓๘๗๑ 
 

เ ข  ามาจ ั ดต ั ้ ง ส ำน ั ก ง านภ ู ม ิ ภ า ค ใน
ประเทศไทยตามโครงการตอตานการคา
มนุษยในเอเชียขององคการเพ่ือการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID 
Asia Counter Trafficking in Persons 
(USAID Asia CTIP) และโครงการเครือขาย
นวัตกรรมการเกษตรระดับโลก (Global 
Agriculture Innovation Network) 

ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
และปาปวนิวกินี 
 
นายวิลเล่ียม เดวิด สปารกส  
(MR. WILLIAM DAVID SPARKS) 
ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานประเทศไทย 

๓๖ องคการแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล 
(Amnesty International Limited) 
 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
อชต./ภ. ๐๔๒/๖๓ 
๒๑ ม.ค. ๖๓- ๒๐ ม.ค. ๖๕ 

เลขท่ี ๘๗  ชั้น ๑๖ อาคารเอ็มไทยทาวเวอร (M 
Thai Tower ออล ซีซั ่นส เพลส ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐๙๘ ๗๕๔ ๓๙๙๕ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื ่อชวยเหลือใหบุคคลทุกคนไดรับ
สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองโดยปฏิญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ระหว างประเทศอื ่นอย างเต ็มท ี ่  โดย
ดำเนินการใด ๆ ท่ีมุงเนนการปองกันและ
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย กัมพูชา พิจิ มาเลเซีย เมียนมา 

ปาปวนิวกีนี ฟลิปปนส เวียดนาม 
 
นางสาวเพชราภรณ ตูจินดา  
ตำแหนง ผูจัดการสำนักงานและการเงิน 

-๒๒- 

 



 
 

           -๒๓- 

 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๓๗ องคการสมาพันธสมาคมสัตวแพทย

แหงเอเชีย (Federation of Asian 
Veterinary Association (FAVA)) 
 
ประเทศฟลิปปนส 
 
อชต./ภ.  ๐๔๗/๖๓ 
๑๑ มี.ค. ๖๓ - ๑๐ มี.ค. ๖๕ 

ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ  
เลขท่ี ๖๙/๒๖ ปทุมวันรีสอรท ถนนพญาไท 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ 

ประสานงานความรวมมือทางวิชาการ 
องคกรตางๆ เสริมสรางความเขมแข็งและ
ความพรอม ของสัตวแพทยในภูมิภาคและ
สมาคมส ัตวแพทย แห งโลก ในระดับ
นานาชาติ การรวมมือกับประเด็นสำคัญ
ของโลกดานสวัสดิภาพสัตว โดยทำบันทึก
ความเขาใจรวมกันกับองคกรพิทักษสัตว 
แ ห  ง โ ล ก  แ ล ะ ร  ว ม มื อ ก ั บ  VNU 
exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการ
ใหทุนการศึกษาและฝกอบรม ประเทศ
สมาชิกและสัตว แพทยใน ประเทศลุม
แมน ้ำโขง ไดแกประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม ในการเตรียมพรอมเขา
ส ู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียนในพ.ศ.
๒๕๕๘ 

ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา 
กัมพูชา 
 
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต 
ตำแหนง เลขาธิการองคการฯ 

๓๘ ไชนา เมดิคอล บอรด  
(China Medical Board)   
 
 
สหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๓๔/๖๓ 
๒๑ ก.ย. ๖๒ - ๒๐ ก.ย. ๖๔ 
 

๕๙๑ อาคารสมัชชาวาณิช ๒ (ยูบีซี ๒)  
ชั้น ๑๒ หอง ๑๒๐๔ (เอ ถนนสุขุมวิท  
ซอย ๓๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๐๖๒๖ 

๑. เพ ื ่อสน ับสน ุนองค กรและหนวยงาน         
ที่เกี ่ยวของในการพัฒนาระบบสาธารณสุข   
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน 
๒. เพ ื ่ อพ ัฒนาศ ักยภาพของผ ู  นำการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และความเปนธรรมดานสุขภาพในประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา 
 
 
นายปยะ หาญวรวงคชัย  
ตำแหนงผูอำนวยการ 
 
 
 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๓๙ คินเดอร นอท ฮิลเฟ  

(Kindernothilfe e.V.) 
 

ประเทศเยอรมน ี
อชต./ภ. ๐๐๗/๖๓ 
๒๑ ก.ย. ๖๒ - ๒๐ ก.ย. ๖๔ 

เลขท่ี ๘๗/๙ โครงการสตารเวิรค หอง บี  
๘๐๔ ถนนทุงโฮเต็ล ตำบลวัดเกต  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๒๗๐ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและสิทธิของเด็ก สตรี
และผูเยาวท่ีอยูในสภาวะเปราะบางและ
ดอยโอกาส 

ประเทศไทย ลาว และเมียนมา 
 
นางสาวสุพาณี  ธนีวุฒิ  
ตำแหนง ผูประสานงานประจำประเทศไทย  

๔๐ สหพันธวางแผนครอบครัวระหวาง
ประเทศ (International Planned 
Parenthood Federation : IPPF)   
 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
อชต./ภ. ๐๑๙/๖๓ 
๒๑ ก.ย. ๖๒ - ๒๐ ก.ย. ๖๔ 

เลขท่ี ๘ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๒๐ ตอ ๑๑๓ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนงานที่สงเสริมใหประชากรใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
รวมทั้งประชากรในภูมิภาคเอเชียใต มี
สุขภาพและสภาพความเปนอยูที่ดี 
โดยเฉพาะการสนับสนนุการวางแผน
ครอบครัว การปองกันและการรักษาการติด
เชื้อ เอชไอวี ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 
โรคติดตอทางเพศสัมพนัธ และการชวยเหลือ
ทางดานมนุษยธรรม 

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และ
ภูมิภาคเอเชียใต 
 
นางสาววลีทิพย อำนวยลาภ ตำแหนง 
บริหารจัดการงานฝายอำนวยการ  

๔๑ มูลนิธิแมกซ (The Max Foundation) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๔๘ /๖๓ 
๒๒ มี.ค. ๖๓ - ๒๑ มี.ค. ๖๕ 

บานเซเวียร เลขท่ี ๔๓ ซอยราชวถี ๑๒ 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท  ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕,                 
             ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๓๘ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการใหความชวยเหลือการ
เขาถึงยารักษาโรคมะเร็งและการรักษา
โรคมะเร็งในประเทศไทย ใหการสนับสนุน
ทางดานจิตใจ ใหคำปรึกษาและใหความรู
แกผูปวยโรงมะเร็งและครอบครัว 

ประเทศไทย  อินเดีย มาเลเซีย และ
แอฟริกาใต 
 
นายวิรัช แซกวย  
ตำแหนง ผูบริหารโครงการ 

          
 
 

    -๒๔- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๔๒ องคกรมหาวิทยาลัยแหงชาติ 

มหาวิทยาลัยเกียวโต (National 
University Corporation Kyoto 
University) 
 
ประเทศญ่ีปุน 
 
อชต./ภ. ๐๕๓/๖๒ 
๗ มี.ค. ๖๒ - ๖ มี.ค. ๖๔ 

เลขท่ี ๓๙๒๕ ชั้น ๙ อาคารบีบีบิลดิ้ง ถนน
สุขุมวิท ๒๑ (อโศก แขวงคลองเตยเหนือ   
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท ๐ ๒๖๓๒ ๐๙๐๐ - ๒ 
โทรสาร ๐ ๒๖๓๒ ๐๘๙๑ 
 
 
 
 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพ่ือใหความชวยเหลือประเทศไทย
และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
คนควาวิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย
อาเซียน สำนักงานสาขาประเทศไทย 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร 
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา 
และลาว 
 
นายเออิจิ นาวาตะ (Mr. Eiji Nawata) 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 

๔๓ มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 
 (Friedrich-Ebert-Stiftung)  
ประเทศเยอรมน ี 
 
อชต./ภ. ๐๔๐/๖๓ 
๒๔ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๔ 

เลขท่ี ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๒๓ ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๖๕๒ ๗๑๗๘ - ๙ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๗๑๘๐ 
 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ตามโครงการสงเสริมโมเดลในการพัฒนา
เศรษฐกิจ งานที่มีคุณคา การศึกษา และ
บทบาทพลเม ืองในการพัฒนาสังคมใน
ประเทศไทย และสงเสริมการพัฒนางานที่มี
คุณคาในประเทศกัมพูชา  

ประเทศไทย กัมพูชา 
 
นางเวสนา โรดิช (Mrs. Vesna Rodic) 
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำมูลนิธิ  
ฟรีดริค เอแบรท สำนักงานประเทศไทย 

๔๔ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๒๒/๖๓ 
๒๘ พ.ย.๖๒ – ๒๗ พ.ย. ๖๔ 

อาคารชลนัตทิพย ชั้น ๖ หอง ๖CD เลขท่ี ๓๘ 
ถนนคอนแวนต แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๔๔ -๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๓๗ ๗๐๑๑ 
 
 

เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสราง
ธรรมาภิบาล เสริมสรางพลังสตรี สงเสริม
การปรับตัวเพ่ือรับมือกับปญหา
สิ่งแวดลอม และสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ อันจะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิต ขยายโอกาส และสนับสนุนให
ทวีปเอเชียซ่ึงกำลังพัฒนาเปนภูมิภาคท่ีมี
พลัง มีความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืน 

ประเทศไทย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว 
เวียดนาม เมียนมา ฟลิปปนส เนปาล  
ศรีลังกา บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน 
มาเลเซีย 
 

นายโธมัส เออรวิน พารค  
(Mr. Thomas Irwin Parks IV   
ตำแหนง ผูแทนมูลนิธิเอเชียประจำ 
ประเทศไทย 

            -๒๕- 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๔๕ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพ่ือเสรีภาพ 

(Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom) 
 
ประเทศเยอรมน ี
 

อชต./ภ. ๐๕๐/๖๓ 
๒๘ พ.ย.๖๒ – ๒๗ พ.ย. ๖๔ 

๒๙ อาคารบีบีซี ชั้นท่ี ๒๕ ถนนสุขุมวิท ๖๓ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 
๑๐๑๑๐ 
โทรศัพท ๐ ๒๓๖๕ ๐๕๗๐  
โทรสาร ๐ ๒๗๑๔ ๘๓๘๔ 
 

ตามโครงการการศึกษาภาคพลเมือง  
หลักนิติธรรม สังคมพหุนิยม และตลาด
เสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
และเอเชียตะวันออก 

กรุงเทพฯ เชียงใหม ราชบุรี นครปฐม โดยรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง และจังหวัด
อื่นๆ กลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และตะว ันออก โดยเฉพาะประเทศไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซ ีย ฟลิปปนส  เม ียนมาร 
เวียดนาม กัมพูชา ฮองกง และเกาหลีใต  
นายโมริทส ปเตอร ไคลเนอ-บลอคฮอฟ 
(Mr.Moritz Perter Kleine-Brockhoff  
ตำแหนง ผูอำนวยการสวนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก 

๔๖ สมาคมอนุรักษสัตวปา สำนักงาน
ภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation 
Society - Asia : WCS - Asia) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

อชต./ภ.       /๖๔ 
๑๖ ส.ค. ๖๓ - ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

เลขท่ี ๕๔ อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง  
หองเลขท่ี ๓๘๐๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก  
แขวงคลองเตยเหน ือ เขตว ัฒนา กทม. 
๑๐๑๑๐ 
โทรศัพท  

เพื ่อสรางความเขมแข็งดานการเงิน
กำก ับด ู แลการบร ิหารงานด านการ
อนุร ักษซึ ่ งครอบคลุมประเทศตาง ๆ    
ในภูมิภาคเอเชีย 

กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว พมา มาเลเซีย 
ไทย และเวียดนาม 
 

นางสาวพนมพร  ปฏิทัศน  
ตำแหนง ผูจัดการสำนักงานภูมิภาคเอเซีย 

๔๗ องคการเซ เบ เอ็ม คริสทอฟเฟล 
บลินเดินมิสซีโอน คริสเตียน ไบนด 
มิชช่ัน เอ.เฟา. (CBM Christoffel-
Blindenmission Christian Blind 
Mission e.V) 

อชต./ภ.        /๖๔ 
๒๓ ม.ค. ๖๓ - ๒๒ ม.ค. ๖๔ 

๓๗ ซอยอินทามระ ๗ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐ 

เพื ่อใหการชวยเหลือคนพิการและผู ท ี ่ มี 
ความเส ี ่ยงต อการพิการและครอบครัว 
เพื ่อใหสามารถอยู ร วมกับชุมชนได โดย
ประสานงานกับผูสนับสนุนและเครือขาย
ตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

ประเทศไทย ลาว  
 
นายทิบอร อติลา แวน สตาวาเรน ตำแหนง 
ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย และ/หรือ 
นางฐิติพรรณ อวมเกิด ตำแหนง ผู จ ัดการ
สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย 

-๒๖- 



 
 

-๒๗- 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๔๘ องคการโฟรพาวส อินเตอรเนช่ันแนล 

(FOUR PAWS International) 
ประเทศออสเตรีย 
 
อชต./ภ.        /๖๓ 
๑๓ มี.ค. ๖๓ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ 

อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร  
เลขที่ ๘๙ ชั้น ๒๐ ยูนิตเลขที่ ๒๐๐๔-๒๐๐๗ 
(หองเลขท่ี ๒๐๘๑ และ ๒๐๘๓  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท 

ประสานงานและใหบริการเพ่ือการคุมครองพิทกัษ 
สัตว การบริหารโครงการตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ   
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เพ่ือใหการศึกษาและตระหนักรูตลอดจน
การถายทอดความคิดทางจริยธรรมกับมนุษยใหมี
ความเขาใจและใชหลักจริยธรรมกับสัตวโลก      
ที่อาศัยอยูรวมกันทั้งปจจุบันและอนาคต 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา 
 
นายแจ็คสัน ซือ-อิ ซี  
(Mr. Jackson Tzu-Ie Zee  

ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
ประจำประเทศไทย 

๔๙ องคการอินเตอรเนช่ันแนล เรสคิว 
คอมมิตตี (ไออารซี ประเทศไทย   
(International Rescue 
Committee, Inc. (IRC  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๒๔ / ๒๕๖๓ 
๑๓ มี.ค. ๖๓ - ๑๒ มี.ค. ๖๔ 
 

อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น ๒ เลขท่ี ๘๘๘  
หองเลขท่ี ๒๑๓ - ๒๑๗ ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐  
โทรศัพท ๐๘๑ ๘๑๓ ๒๕๑๖ 

เพื่อใหความชวยเหลือทางการแพทยและการ
สาธารณสุข การปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงและการลวงละเมิดแกสตร ีและเด็ก       
ให ความชวยเหลือดานกฎหมาย หลักสูตร
วิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูไดรับ
ผลกระทบและผูหนีภัยการสูรบจากเมียนมา
และประเทศอื่นที่พักอาศัยอยูในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราว ในประเทศไทย และใหการสนับสนุน
การโยกยายถ ิ ่นฐานแก ผ ู หน ีภ ัยการส ู  รบ         
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉ ียงใต  ไปย ังประเทศสหร ัฐอเมร ิกาและ
ประเทศอื่น ๆ 

จังหวัดแมฮองสอน กาญจนบุรี ตาก และ
ราชบ ุร ี  ประเทศเม ียนมา และประเทศ
มาเลเซีย 
 
 
นายดารเรน สกอต เฮิรตช   
(Mr. Darren Scott Hertz  
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย 

๕๐ สถาบันวิจัยดานการขนสงและการ
ทองเท่ียวญ่ีปุน (Japan Transport 
and Tourism Research Institute 
(JTTRI) 
ประเทศญ่ีปุน 
 
อชต./ภ.    /๖๔ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

เลขท่ี ๑๕๙ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ชั้น ๑๗ 
ยูนิต ๑๗๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
 

เพื่อใหความชวยเหลือประเทศในอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศอินเดียและ
ประเทศญี่ปุน ในโครงการวิจัยและสำรวจ
ดานการขนสงและการทองเที่ยว จัดสัมมนา
และกิจกรรมที ่คลายคลึงกันเกี ่ยวกับการ
ขนส งและการทองเท ี ่ยว รวบรวมขอมูล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรวมมือ
ดานการขนสงและการทองเที่ยว 

ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุน 
และประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
 
นายทาคากิ ซาวาดะ  
(Mr. TAKAAKI SAWADA  
ตำแหนง ผูแทนองคกรอาวุโส 



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๕๑ องคการแพนเทอราเอเชียตะวันออก

เฉียงใตและเอเชียใต (Panthera 
South and Southeast Asia 
Regional Office) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 
 
 
อชต./ภ.    /๖๔ 
๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

เลขท่ี ๗๕/๙ หมู ๑ หมูบานพฤกษากาญจน ๑  
ตำบลทามะขาม อำเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓ 

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทย เพ่ือใหการสนับสนุนยุทธศาสตรของ
องคการแพนทาราในการอนุรักษสัตว
ตระกูลแมวปาระดับภูมิภาค โดยจะ
สนับสนุนและประสานงานในเรื่องการ
บริหารจัดการ การเสริมสรางศักยภาพ
ดานวิชาการและการหาทุนเพ่ือใหสามารถ
ดำเนินงานตามวิสัยทัศนของแผนงานใน
ประเทศภายใตภูมิภาคเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน อินเดีย เนปาล 
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และดำเนิน
กิจกรรมสนับสนนุพันธกิจของแพนทารา 
(Panthera) ประเทศไทย 

ประเทศไทย อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย 
 
นางสาวกฤษณา  แกวปล่ัง  
ตำแหนง ผูอำนวยการ 
แพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๘- 
 



 
 

รายชื่อองคการเอกชนไทยที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗  
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๑ สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพย
และเครดิตในเอเซีย 
Association of Asia Confederation of 
Credit Unions : ACCU 
  

อชต. ๐๓๖/๖๓ 
๑๗ ส.ค.๖๒ - ๑๖ ส.ค. ๖๔ 

๑๙๙ อาคารชุมนมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย ชั ้น ๕ หมู  ๒ ถนนนครอินทร 
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย นนทบุรี 
๑๑๓๓๐  
โทร. ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๒, ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๓ 

๑.ดำเนินการออมทรัพยและเครดิตสงเสริม
สหกรณ และธ ุ รก ิ จกา ร เ ง ิ นขนาด เล็ ก 
นวัตกรรมในการสรางเงินออมที่ยั ่งยืนและ
สหกรณเครดิตในพมา  
๒. สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนของระบบ
สถาบันการเงินที่มุงเนนเปาหมายในชนบท 
ที่มีสวนชวยในการบรรเทาความยากจน 

ประเทศไทย ก ัมพ ูชา  ลาว  ฟ ล ิปป นส  
อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ 
เนปาล 
นางสาวอิลินีตา วี ซาน โรค  
(Miss Elenita V. San Roque) 
ตำแหนง ผูอำนวยการ 
 

๒ มูลนิธิศูนยศึกษาท่ีอยูอาศัยแหงเอเชีย 
(Asian Coalition for Housing 
Rights : ACHR) 
 
อชต. ๐๐๓/๖๓ 
๒๘ มิ.ย. ๖๒ - ๒๗ มิ.ย. ๖๔ 

๗๓ ซอยสนธิวัฒนา ๔ ถนนลาดพราว ๑๑๐ 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐ ๒๕๓๘ ๐๙๑๙, ๐ ๒๕๓๐ ๔๕๕๐ 
โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๐๑ 
 

ตามโครงการท ี ่ ได ร ับความช วยเหลือ
ทางดานการเงินหรอือ่ืน  ๆจากองคการเอกชน
ตางประเทศ 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
 
 
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
ตำแหนง ประธานมูลนิธิ 

๓ มูลนิธิสิกขาเอเซีย 
Sikkha Asia Foundation 
 
อชต. ๐๕๕/๒๕๖๓ 
๒๘ มิ.ย. ๖๓ - ๒๗ มิ.ย. ๖๕ 

๑๐๐/๑๔-๑๕-๑๘-๒๐ ซอยเคหะคลองเตย ๔ 
ถนนดำรงลัทธพิพัฒน แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๗๕๖๗-๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๐๐๕๕ 

ตามโครงการท ี ่ ได ร ับความช วยเหลือ
ทางดานการเงินหรืออื ่นๆ จากองคการ
เอกชนตางประเทศ 
 

เนนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพะเยา ตาก 
 
นายธีรพล สุลินทาบูรณ  
ตำแหนง ประธานกรรมการ 

๔ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม 
(Daughter of Charity Vincent De 
Paul Foundation) 
อชต.  ๐๐๔/๖๓ 
๒๗ ก.ค.๖๒ - ๒๖ ก.ค. ๖๔ 

๑๖๔/๒๓ หมูท่ี ๑๖ ถนนมะลิวัลย   
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
 ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔ 

ตามโครงการท ี ่ ได ร ับความช วยเหลือ
ทางดานการเงินหรืออื ่นๆ จากองคการ
เอกชนตางประเทศ 
 

ขอนแกน เลย อุดรธานี กาฬสินธุ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ พะเยา กาญจนบุรี 
ปทุมธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช  
นางสาวสถาน  บุญขันธ 
ตำแหนง ประธานมูลนิธ ิ

                                                   -๒๙-   



 
 

ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 
๕ มูลนิธิออยสกา (ประเทศไทย  

OISCA (Thailand) 
 
อชต.  ๐๖๒/๖๒ 
๒๗ ก.ค. ๖๒ - ๒๖ ก.ค.๖๔ 

๘๑ ถนนทาดินแดง แขวงสมเด็จเจาพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๑ 
โทรสาร ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๔ 
 

ตามโครงการท ี ่ ได ร ับความช วยเหลือ
ทางดานการเงินหรืออื ่นๆ จากองคการ
เอกชนตางประเทศ 
 

ระนอง สุรินทร ขอนแกน ลำพูน เชียงราย 
 
นายอารี ชองกูเลีย  
ตำแหนงประธานกรรมการ 

๖ มูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว  
(กรีนพีซ เอส อี เอ  Greenpeace 
SEA Foundation : Greenpeace 
อชต.  ๐๕๒/๖๒ 
๑๐ ม.ค. ๖๒ - ๙ ม.ค. ๖๔ 

๑๓๘/๑ อาคารทอง ชั้น ๒ ถนนสุทธิสาร 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๑ 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๙ 

การอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางจิตสำนึกให
ประชาชนตระหนักในภาวะโลกรอน 
 

ประเทศไทย 
 
 
นายโอภาส  ปญญา 
ตำแหนง ประธานมูลนิธ ิ

๗ มูลนิธิเพ่ือเด็กยากจนลุมแมน้ำโขงแหง
ประเทศไทย 
Enfants du Mekong Foundation 
 
อชต.          /๖๔ 
๗ มิ.ย. ๖๓ - ๖ มิ.ย. ๖๕ 

๘๖ ซอยเซ็นหลุยส ๒ ถนนสาทรใต ๑๓          
แขวงยานนาวา  เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑ 

จัดหาพอแมอุปถัมภ สำหรับเด็กดอย
โอกาส เพ ื ่อให ได ร ับการศ ึกษาอย าง
ตอเนื่อง 
 
 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ                     
ในลุมแมน้ำโขง 
 
นายโลอิก เซดริก อีฟ ลาอาล  
(Mr. Loic, Cedric, Yves LAHALLE  
ตำแหนง ผูชวยผูอำนวยการ 

๘ มูลนิธิศูนยกลางเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
ดานพลังงานและส่ิงแวดลอม  
(Center for Energy Environment 
Resources Development Foundation 
: CEERD) 

อชต. ๐๓/๖๔ 
๒ มี.ค. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๔ 

๑๓/๒๑ อาคาร เอส.แอล.ดี. ชั้น ๒  
ซอยศาลาแดง ๑ ถนนพระราม ๔  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐๒ ๒๓๕ ๕๘๑๖ 
โทรสาร ๐๒ ๒๓๖ ๙๕๗๔ 

เพื ่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา 
สงเสริม ฝกอบรม และเผยแพรความรูใน
ดานพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเสนอ
แนวทางปฏิบัติและการจัดทำแผนและ
นโยบายในดานดังกลาวใหแกหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนท่ัวไป 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ 
กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม 
นายเทียรี่ เลอแฟฟร (Mr.Thierry lefevre) 

ตำแหนง ประธานกรรมการและ 
ท่ีปรึกษาโครงการ หรือนางวิภาพรรณ  
เลอแฟฟร ตำแหนง กรรมการและเลขาธิการ
มูลนิธิ 

                            -๓๐- 



 
 

                
ลำดับท่ี ช่ือองคการ ท่ีตั้ง วัตถุประสงค ทองท่ีดำเนินการ 

๙ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน   
(Technology Promotion Association (Thailand-
Japan))              
 

ประเทศญ่ีปุน 
 
อชต.        /๖๔ 
๑๖ ส.ค. ๖๒ - ๑๕ ส.ค. ๖๓ 

เลขท่ี  ๕-๗ ซอยสุขุมวิท ๒๙  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
 

สนับสนนุกิจกรรม แลกเปลี่ยน เพ่ือนำไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศไทย 

ประเทศไทย และภูมิภาค (ดำเนินงาน
ในกลุมประเทศอาเซียน  
 
นายสุรพันธ เมฆนาวิน  
ตำแหนง นายกสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 

     -๓๑- 


