รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาต
ใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย

สำนักบริหารแรงงานตางดาว
กรมการจัดหางาน
๐ ๒๓๕๔ ๐๑๑๘

กุมภาพันธ ๒๕๖๔

สรุปประเภทและจำนวนองคการเอกชนตางประเทศ

ประเภทของการเขามาดำเนินงานขององคการเอกชนตางประเทศ

จำนวนองคการ

๑. องคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗

๒๖

๒. องคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคใน
ประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗

๕๑

๓. องคการเอกชนไทยที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรับ
ความชวยเหลือทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗

๙

รวม

๘๖

สำนักบริหารแรงงานตางดาว
กุมภาพันธ ๒๕๖๔

สารบัญ
รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗

หนา

๑. องคการแตร เด ซอมม (Terre Des Hommes
๒. ศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ
(American Center for International Labour Solidarity : ACILS)
๓. องคการลา แชน เดอ เลสปวร (La Chaine de l’ Espoir : C.D.E.)
๔. องคการหมูบานเด็กโสสะสากล (SOS Children’s Village International)
๕. องคการฮิวแมนิตี แอนด อินคลูชั่น (Humanity & Inclusion (HI))
๖. มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย (Reiyukai (Thailand) Foundation)
๗. องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wide Fund for Nature International : WWF)
๘. สมาคมอนุรักษสัตวปา (Wildlife Conservation Society : WCS)
๙. องคการยุติธรรมนานาชาติ (The International Justice Mission : IJM)
๑๐. สมาคมทองแดงนานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Copper Development Centre - South East Asia)
๑๑. สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลกและมนุษยในอนาคต
(ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain)
๑๒. สมาคมเยอรมันชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก (German Help)
๑๓. องคการคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี (Korea Copyright Commission)
๑๔. องคการเฟรนด อินเตอรเนชั่นแนล (Friends International)
๑๕. องคการเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร อินเตอรเนชั่นแนล แอฟแฟร
(National Democratic Instutute for International Affairs)
๑๖. องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน (Japan Student Services Organization (Japan))
๑๗. องคการโคเรีย อะโกร - เทรด เซ็นเตอร กรุงเทพฯ (Korea Agro-Trade Center, Bangkok)
๑๘. ศูนยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงมหานครโตเกียว
(Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center)
๑๙. สถาบันอินเตอรเนชั่นแนลรีพับลิกัน (ไออารไอ ( International Republican Institute (IRI))
๒๐. มูลนิธิหมูบานเด็กเพซตาลอตซี่ (Pestalozzi Children’s Village Foundation)
๒๑. องคการอไลท (Alight)
๒๒. สมาคมสัตววิทยาแหงลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย (The Zoological Society of London : ZSL)
๒๓. องคการโอเปอรเรชั่น อันเดอรกราวด เรลโรด (Operation Underground Railroad, Inc.)
๒๔. มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประเทศไทย (Konrad – Adenauer – Stiftung e.V)
๒๕. องคการเวิรลแชร World Share
๒๖. สมาคมเมล็ด พั นธุพืชภาคพื้นเอเชีย และแปซิ ฟค (Asia and Pacific Seed Alliance Ltd. : APSA)

๑
๑
๑
๒
๒
๒
๓
๓
๓
๔
๔
๔
๕
๕
๕
๖
๖
๖
๗
๗
๗
๘
๘
๙
๙
๙

สารบัญ
รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
และดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗
หนา

๑. องคการอินเตอรแอคท (Interact)
๑๐
๒. สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน (International Institute for Energy Conservation : IIEC) ๑๐
๓. องคการศุภนิมิตสากล สำนักงานภาคพื้น 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. สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาคเอเชีย 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. มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดสแหงสหรัฐอเมริกา
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
๒๘. องคการไชดฟนด นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย
(ChildFund International USA Asia Region)
๒๙. สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ มูฟเมนท
(International Institute of the IOGT - NTO Movement)
๓๐. สถาบันยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (Institute for Global Strategies)
๓๑. องคการเชิต เวิลด เซอรวิส อินส (Church World Service ,Inc)
๓๒. สมาคมความชวยเหลือเพื่อรวมมือและเพื่อการพัฒนา
(Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED)
๓๓. สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนาแหงเอเชีย (FORUM ASIA)
๓๔. องคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas - VSO
๓๕. องคการวินร็อค อินเตอรเนชั่นแนล อินสติติวท ฟอร อากริเคาเชอรรอล ดีเวลลอปเมนท
(WINROCK International Institute for Agricultural Development)
๓๖. องคการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล (Amnesty International Limited)
๓๗. องคการสมาพันธสมาคมสัตวแพทยแหงเอเชีย (Federation of Asian Veterinary
Association (FAVA))
๓๘. ไชนา เมดิคอล บอรด (China Medical Board)
๓๙. คินเดอร นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe e.V)
๔๐. สมาพันธวางแผนครอบครัวระหวางประเทศ (International Planned Parenthood Federation : IPPF)
๔๑. มูลนิธิแมกซ (The Max Foundation)
๔๒. องคกรมหาวิทยาลัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยเกียวโต (National University
Corporation Kyoto University)
๔๓. มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (Friedrich-Ebert-Stiftung)
๔๔. มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)
๔๕. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom)
๔๖. สมาคมอนุรักษสัตวปา สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation Society - Asia : WCS - Asia)
๔๗. องคการเซ เบ เอ็ม คริสทอฟเฟล บลินเดินมิสซีโอน คริสเตียน ไบนด มิชชั่น เอ.เฟา.
(CBM Christoffel-Blindenmission Christian Blind Mission e.V)
๔๘. องคการโฟรพาวส อินเตอรเนชั่นแนล (FOUR PAWS International)
๔๙. องคการอินเตอรเนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (ไออารซี ประเทศไทย
(International Rescue Committee, Inc. (IRC
๕๐. สถาบันวิจัยดานการขนสงและการทองเที่ยวญี่ปุน
(Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI)
๕๑. องคการแพนเทอรา เอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต
(Panthera South and Southeast Asia Regional Office)

หนา
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๒๒
๒๒
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๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๘

สารบัญ
รายชื่อองคการเอกชนไทยที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือ
ทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗
หนา
๑. สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเซีย
(Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU)
๒. มูลนิธิศูนยศึกษาที่อยูอาศัยแหงเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights : ACHR)
๓. มูลนิธิสิกขาเอเซีย (Sikkha Asia Foundation)

๒๙

๔. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation)
๕. มูลนิธิออยสกา (ประเทศไทย (OISCA (Thailand))
๖. มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ (Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace)
๗. มูลนิธเิ พื่อเด็กยากจนลุมแมน้ำโขงแหงประเทศไทย (Enfants du Mekong Foundation)
๘. มูลนิธิศูนยกลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD)
๙. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน (Technology Promotion Association (Thailand-Japan))

๒๙
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐

๒๙
๒๙

๓๑

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑
องคการแตร เด ซอมม
Terre Des Hommes
ประเทศเยอรมนี

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
๑๒๗/๔ ซอยเจริญพร ๒ ถนนประดิพัทธ แขวง ชว ยเหลือและพัฒ นาเด็ก เยาวชน สตรี กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สุรินทร รอยเอ็ด
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เพือ่ ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น
ขอนแก น แม ฮ  อ งสอน สมุ ท รปราการ
โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๖๖๓ - ๔
เชียงราย ลำปาง

อชต. ๐๑๖ /๖๒
๒๖ ส.ค. ๖๑ - ๒๕ ส.ค. ๖๓
๒

ศูนยอเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ
American Center for International
Labour Solidarity : ACILS
ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

ใหบริการการศึกษาดานแรงงานและการ
ให บ ริ ก ารสมาชิ ก เพื ่ อ ให ผ ู  น ำสหภาพ
แรงงานมีความรูความเขาใจในหนาที่ความ
รับผิดชอบและสมาชิกรูถึงสิทธิและหนาที่
ของตนเองรวมทั้งสงเสริมมาตรฐานความ
เปนอยูของผูใชแรงงาน

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

ตามโครงการทุนสงเคราะหและพัฒนาเด็ก
ที่อยูในภาวะลำบากและเปราะบางในพื ้นที่
ชนบท

อชต. ๐๕๘/๖๓
๗ ต.ค. ๖๓ - ๖ ต.ค. ๖๕
๓

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

นางสาวทิพยสุดา ทวีแสงสุขสกุล
ตำแหนง ผูชวยผูประสานงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต
สหภาพแรงงานในกรุ ง เทพฯ เขตรั ง สิ ต
นวนคร
ออมนอย
อ  อ ม ใ ห ญ  พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง จ ั ง ห วั ด
สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี สิงหบุรี
อางทอง อยุธยา และขอนแกน
นายโรเบิรต ซิฟโก ไพคอฟสกี
(Mr. Robert Zivko Pajkovski
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย
พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย
ขอนแกน อุบลราชธานี
นางสาวละออง มณีเติม

ตำแหนง ผูประสานงานโปรแกรมประเทศไทย

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๔
องคการหมูบานเด็กโสสะสากล
(SOS Children’s Village
International)

ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
อชต. ๐๒๓/๖๓
๒๔ ม.ค. ๖๓ - ๒๓ ม.ค. ๖๕
๕

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

๖

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

ที่ตั้ง
เลขที่ ๑๘ หมู ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ
๑๐๒๗๐ และ ๑๖๓ อาคารรัชตภาคย ชั้น ๔

วัตถุประสงค
สนับสนุนดานการเงินและการบริหารงาน
สว นอื่น แกมูล นิธ ิเด็กโสสะแหงประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ เพื่อชวยเหลือ
เด็กกำพรา ไรที่พึ่ง ดวยวิธีจัดครอบครัว
ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย ทดแทน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙
๙/๒๔๓ หมูบานแมสอดวิลลา
ถนนอินทรคีรี ตำบลแมสอด อำเภอแมสอด
จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓
โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓

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

พั ฒนางานด านกายอุ ปกรณ และรองเท า กรุงเทพฯ แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี
พิ เศษ สำหรับคนพิการ ฟ นฟูสมรรถภาพ ราชบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ของคนพิการในชุมชน ชวยผูสูงอายุเพื่อให
นางสาวมารี เวเนสซา เจอรอง
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
(Ms. Marie, Vanessa JORON) ตำแหนง
ผูอำนวยการโครงการประเทศไทย
๒๓/๑ ซอยราชวิถี ๒ (อรรถวิมล ถนนราชวิถี สงเสริมความสัมพันธระหวางมวลมนุษย กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ จังหวัดอื่นๆ และพื้นที่
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ในด า นจิ ต ใจ โดยอาศั ย หลั ก ธรรมทาง ที่ประสบภัยสึนามิ เชน พังงา ระนอง
และ ๑๔๔/๑ ถนนเทพา ตำบลเมื อ งเหนื อ พุ ทธศาสนา บำเพ็ ญสาธารณประโยชน นายธีรวัฒน อุนสินมั่น ตำแหนง ประธาน
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เกี ่ ยวกั บการศึ กษาวั ฒนธรรม จริ ยธรรม กรรมการมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) และ
โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๕๐๓๗
และกิจกรรมสาธารณกุศล
นางสาวมิสึโยะ มัตสึชิตะ
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๑๓
(Miss Mitsuyo Matsushita)
ตำแหนง ผูอำนวยการมูลนิธิเรยูไก
ประจำประเทศไทย
-๒-

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๗
องคการกองทุนสัตวปาโลกสากล
World Wide Fund for Nature
International : WWF

๘

๙

ที่ตั้ง
๙ อาคารพิสิษฐบิลดิ้ง ชั้น ๒ และชั้น ๓
ซอยประดิพัทธ ๑๐ (ประชานิมิต
ถนนประดิ พ ั ท ธ แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๓ – ๐๕
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๖

วัตถุประสงค
เพื่อหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และการสรางโลกอนาคตที่มนุษยสามารถ
อยูอยางกลมกลืนกับธรรมชาติไดตอไป โดย
การปกปองความหลากหลายของพันธุกรรม
ประเทศสวิตเซอรแลนด
ชนิดสายพันธุ และระบบนิเวศน สงเสริ ม
การใช ทรั พยากรธรรมชาติ ท ี ่ ม ี อยู  อ ย าง
อชต. ๐๔๑/๖๓
ยั ่ ง ยื น และสนั บ สนุ น ให ล ดการบริ โ ภค
๑๓ ก.พ. ๖๓ - ๑๒ ก.พ.๖๕
พลั งงาน ลดการใช ทรั พยากร ลดมลพิ ษ
และกากของเสีย
๕๕/๒๙๕ เมืองทองธานี โครงการ ๕ ซอย ๓ แกปญหาการพิทักษสัตวปา โดยมุงเนนถึง
สมาคมอนุรักษสัตวปา
(Wildlife Conservation Society : WCS) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พันธุสัตวที่จะมีชีวิตอยูรอดก็ตอเมื่อมีการ
โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๔๔๗๘-๗๙
พิ ท ั ก ษ แ ละจั ด การครอบคลุ ม พื ้ น ที ่ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๐๙๖
กวางขวาง ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ
อชต. ๐๖๓/๖๒
และที ่ ม ี ม นุ ษ ย ต ิ ด ต อ กั บ สั ต ว ป  า โดย
๒๗ ก.ค. ๖๒ - ๒๖ ก.ค. ๖๔
สมาคมใหความสนใจสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยบน
ดินและใตน้ำในทวีปอัฟริกา เอเชียลาติน
อเมริกา และอเมริกาเหนือ
๔๙๙/๑ หมู ๔ (หมูบานศิริพรโครงการ๘
องคการยุติธรรมนานาชาติ
ใหการสนับสนุนแกภาครัฐและองคกรอื่นๆ
The International Justice Mission : IJM ตำบลสันทรายนอย อำเภอสันทราบ
ในการป องกัน ปราบปรามการค ามนุ ษ ย
ประเทศสหรัฐอเมริกา
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๑๐
โดยเฉพาะกลุมสตรีและเด็ก โดยการอบรม
โทร.๐๕๓ ๔๙๑ ๒๕๐ Fax ๐๕๓ ๓๙๖ ๖๖๗ ให ค วามรู  แ ก ก ลุ ม เสี ่ ย ง การจั ด บ านพั ก
อชต.
/๖๔
อาคารรสาทาวเวอร ๑ ชั้น ๑๖ ยูนิตที่
ฉุกเฉิน ใหการดูแลฟ นฟู สภาพจิตใจ ให
๒๗ ก.ค. ๖๓ - ๒๖ ก.ค. ๖๔
๑๖๐๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนพหลโยธิน
คำปรึกษาดาน กฎหมาย ใหทุนการศึกษา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
และทุนฝกอาชีพ เปนตน
โทรศัพท ๐ ๒๙๓๗ ๐๕๑๒-๑๓
-๓-

ทองที่ดำเนินการ
หนองคาย บึ งกาฬ เพชรบุ รี สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก ๒๕ จังหวัด
นางสาวพิมพภาวดี พหลโยธิน
ตำแหนง ผูอำนวยการ

อุทยานแหงชาติปาแกงกระจาน
จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรขี ันธ
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงและเขต
รักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร จ.อุทัยธานี
จ.นครสวรรค จ.กาญจนบุรี
จ.ตาก
นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย
ตำแหนง ผูอำนวยการสาขาในประเทศไทย
เชียงใหม เชียงราย และพื้นที่อื่น ๆ ใน
ภาคเหนือ
นายเขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑๐ สมาคมทองแดงนานาชาติประจำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Copper Development Centre South East Asia

๑๑

๑๒

ประเทศสิงคโปร
อชต. ๐๒๑/๖๓
๒๔ พ.ย. ๖๒ - ๒๓ พ.ย. ๖๔
สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก
และมนุษยในอนาคต
ATD Quart Monde - Terre et
Homme de Demain

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
อาคารปารค เวนเซอร อีโคเพล็กซ ชั้น ๑๘ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช ท องแดง
เลขที่ ๕๗ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน อยางถูกตองและเหมาะสม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทร.
โทรสาร

ทองที่ดำเนินการ
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ชลบุร ี เชีย งใหม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี
สุราษฎธานี

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

เนนพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ
ศรีสะเกษ

ประสานความรวมมือกับองคกรพันธมิตร
หรือกลุมบุคคล ในการใหความชวยเหลือ
ส น ั บส น ุ นแล ะส  งเสร ิ มการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพชี ว ิ ต แก เ ด็ ก ด อ ยโอกาสและ
ครอบครัว โดยการจัดกิจกรรมตางๆ เชน
งานศิลปะ การอานหนังสือ การฝกอาชีพ
จัดทัศนศึกษา เปนตน

นายกิตติศักดิ์ สุขวิวัธน
ตำแหนง ผูอำนวยการโครงการในประเทศ
ไทย

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

ประเทศฝรั่งเศส
อชต.
/๖๔
๒๔ พ.ย. ๖๓ - ๒๓ พ.ย. ๖๕
สมาคมเยอรมันชวยเหลื อผู ตกทุ ก ข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ชวยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลตางชาติ ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน
อาคาร ๓๔ หอง ๒๐๒ ถนนนางลิ้นจี่
ไดยาก German Help
ทัว่ ไปที่เปนผูประสบปญหา
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐
นางสาวศิริรตั น ศุกรภาค
ตำแหนง ผูอำนวยการสมาคมฯ
ประเทศเยอรมัน
โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๑ ๐๘๓ ๒๓๓ ๓๖๒๒
อชต. ๐๔๙/๖๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๒
๒๙ ม.ค. ๖๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๔
www.dhv-thailand.de
-๔-

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
เผยแพรความรู ความเขาใจดานกฎหมาย
๑๓ องคการคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟศเศส แอท
ระเบียบการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
Korea Copyright Commission
เซ็นทรัลเวิลด ชั้น๓๘ ยูนิต MH ๓๘๐๓
ถนนพระราม๑ แขวงปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ ลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
๑๐๓๓๐
อชต. ๐๔๓ /๖๓
โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๑๗๒๒
๒๗ พ.ค. ๖๒ - ๒๖ พ.ค. ๖๔
๑๔

องคการเฟรนด อินเตอรเนชั่นแนล
Friends International
ประเทศฝรั่งเศส
อชต. ๐๐๘/๒๕๖๒
๒๘ ก.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค. ๖๔

๑๕

นายพย็องยอล อัน
(Mr. Byung Ryul Ahn
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ประจำ
ประเทศไทย
๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง
โครงการใหความชวยเหลือในการปกปอง ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
คุ  ม ครองเด็ ก และเยาวชนผู  ด  อ ยโอกาส จ.นนทบุรี จ.สระแกว
และ ๖๐๑ หอง เอ็นวี ๑๘ ถนน กม.๕
ให บ ริ ก ารด า นจิ ต สั ง คมและดำเนิ น การ
ฝงซาย ตำบลอรัญประเทศ
สงกลับเด็กและเยาวชนคืนสูสังคมอย าง นางสาวอรวรรณ เสาวพัฒน
ตำแหนง ผูอำนวยการโครงการประเทศไทย
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ๒๗๑๒๐ ยั่งยืน (ทั้งเด็กไทยและเด็กตางชาติ
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕

องคการเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ๒๙/๑ อาคารปยะเพลส ชั้น ๑๐ หอง ๑๐A/๒ สงเสริมการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
ฟอร อินเตอรเนชั่นแนล แอฟแฟร
และการมีสวนรวมในประเทศไทย
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

National Democratic Instutute
for International Affairs

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

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย เนนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๘

-๕-

ทั่วประเทศไทย
นายเอ็ดมันด เอเฟนดิจา
(Mr. Edmond Efendija)
ตำแหน ง ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานประจำ
ประเทศไทย

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
๑๖ องคการสนับสนุนนักศึกษาแหงประเทศญี่ปุน ๑๕๙ อาคารเสริมมิตร ชั้น ๑๐ ถนนอโศกJapan Student Services
มนตรี แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา
Organization (Japan)
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘
ประเทศญี่ปุน
โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ # ๑๔
อชต. ๐๕๗/๖๓
info@Jeic-bangkok.org
๙ ก.ย. ๖๓ - ๘ ก.ย. ๖๕
๑๗ องคการโคเรีย อะโกร - เทรด
๓๙๙ อาคารอินเตอรเชนจ ๒๑ ชั้น ๒๑
หอง ๒๑๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เซ็นเตอร กรุงเทพฯ
Korea Agro - Trade Center,
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
Bangkok
โทร. ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๒๗-๙
โทรสาร ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๒๖
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
อชต. ๐๕๓ /๖๓
๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๑ ส.ค. ๖๔
๑๘ ศูนยสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ๓๙๙ อาคารอินเตอรเชนจ ๒๑ ชั้น ๒๐
ขนาดยอมแหงมหานครโตเกียว
ยูนิตที่ ๑๒-๑๓ ถนนสุขุมวิท
(Tokyo Metropolitan Small and แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
Medium Enterprise Support
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
Center)
โทร. ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๔๑-๔๓
ประเทศญี่ปุน
โทรสาร ๐ ๒๖๑๑ ๒๖๔๔
อชต.
/๖๔
๒๓ ธ.ค. ๖๓ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕
-๖-

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
ใหขอมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา ทั่วประเทศไทย
ตอในประเทศญี่ปุน
นางสาวนันทพร ชื่นกระโทก
ตำแหน ง ผู  แ ทนและเจ า หน า ที ่ แ นะแนว
การศึกษาสำนักงานประเทศไทย
สงเสริมสงเสริมและเผยแพรขอมูลดาน ทุกจังหวัดในประเทศไทย
อุ ตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการ
ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีใหแกบ ุ คคล นายจูยง ลี (Mr. Jooyong Lee
ตำแหนง ผูจัดการองคการประจำประเทศไทย
ที่สนใจทั่วไป

เพื่อสนับสนุนดานการคา การลงทุน และ ประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหวางประเทศไทย
กับ ประเทศญี่ป ุน ในประเด็ น ผู  ป ระการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นายมาซายูกิ คิมุระ
(Mr. Masayuki Kimura
ตำแหนง ผูจัดการทั่วไป

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑๙ สถาบันอินเตอรเนชั่นแนลรีพับลิกัน
(International Republican
Institute (IRI))

๒๐

๒๑

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต.
/๖๔
๒๖ ก.ค. ๖๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๕
มูลนิธิหมูบานเด็กเพซตาลอตซี่
(Pestalozzi Children’s Village
Foundation)
สมาพันธรัฐสวิส
อชต. ๐๑๔/๖๓
๑๘ ก.ค. ๖๒ - ๑๗ ก.ค. ๖๔
องคการอไลท (Alight)
ประเทศสหรัฐอมริกา
อชต. ๐๑๑/๖๓
๑๘ ก.ค. ๖๒ - ๑๗ ก.ค. ๖๔

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

วัตถุประสงค
เพื ่ อ ดำเนิน การโครงการเสริมสรางพลัง
สตรีและเยาวชน สงเสริมธรรมาภิบาลและ
เสริมสรางศักยภาพของภาคประชาสังคม
โดยรวมทำงานกับองคกรภาคประชาสังคม
และหนวยงานรัฐในประเทศไทย

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

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สำหรับเด็ก เพื่อใหเด็กกลุมเปราะบาง
ไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยกลุมเปาหมาย คือ เด็กกลุมเปราะบาง
ที่อาศัยอยูในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย- นางสาวสุรพร สุริยมณฑล
ตำแหนง ผูป ระสานงานประจำประเทศไทย
เมียนมา

อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออล ซีซั่นส เพลส
ชั้น ๓๖ หองที่ ๑๗ เลขที่ ๘๗/๒ ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑๐๓๓๐
โทรศัพท ๐ ๒๖๒๕ ๓๑๓๕

เพื่อใหความชวยเหลือในดานการปองกัน
การเกิดโรคไขมาลาเรียและวัณโรค รวมทั้ง
การใหความรูทางวิชาการ ใหคำปรึกษา
คำแนะนำ และดำเนินการอื่น ๆ
ที ่ เ กี ่ ย วข อ ง เพื ่ อ ลดการแพร เ ชื ้ อ โรคไข
มาลาเรียและวัณโรค รวมถึงการประสาน
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและภาค
ประชาสั ง คมที ่ ท ำงานเกี ่ ย วกั บ โรคไข
มาลาเรียและวัณโรค
-๗-

ประเทศไทย

ทองที่ดำเนินการ

นายชยพล จันทรประเสริฐ
ตำแหนง เจาหนาที่สำนักงานและผูจัดการ
ฝายบัญชี และ/หรือ นายคริสโตเฟอร อีริค
ยอนกี (Mr. Christopher Eric Yonke)
ตำแหนง ผูอำนวยสำนักงานประเทศไทย
ชายแดนไทย-เมียนมา
(จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก
และกาญจนบุรี

ประเทศไทย บริ เวณชายแดนไทย-เมี ย นมา
(จังหวัดกาญจนบุรี และระนอง
นางสาวฟฟ สตรีฟ ซาบาง
(Miss Fifi Satrif Sabang
ตำแหนง ผูดำเนินงานแทนองคการอไลท

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๒๒ สมาคมสัตววิทยาแหงลอนดอน (ZSL)
ประเทศไทย

๒๓

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
เลขที่ ๗๕/๙ หมู ๑ หมูบานพฤกษากาญจน๑ เพื่อใหการสนับสนุนและชวยเหลือในดาน
ตำบลทามะขาม อำเภอเมือง จังหวัด
การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ
(The Zoological Society of London:ZSL) กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
สัตวปาในประเทศไทย
ประเทศอังกฤษ
โทรศัพท ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓
อชต. ๐๒๘/๖๓
๒๔ ส.ค. ๖๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๔
เพื่อดำเนินโครงการ “การปฏิบัติการพิเศษ
องคการโอเปอรเรชั่น อันเดอรกราวด เลขที่ ๓๓ อาคารบานราชครู หอง ๓๐๔
เพื่อปองกันการคามนุษยและการแสวงหา
ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงสามเสนใน
เรลโรด
ประโยชนโดยมิชอบในเด็ก (Elimination of Child
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
(Operation Underground
Trafficking & Prevention of Illegal Exploitation of
Railroad, Inc.)
Children ( Operation Underground Rescue” เพื่ อ
โทรศัพท ๐๘๔ ๔๙๒ ๘๐๘๖
ช ว ยเหลื อเด็ กจากการถู กกดขี ่ เ ป นทาส
๐๘๖ ๓๘๘ ๙๖๙๖
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ให ไ ด ร ั บ อิ ส รภาพ ทำลายเครื อ ข า ย
อชต. ๐๕๖/๖๓
อาชญากรรม และสร างสภาพแวดล อมที่
๑๘ ธ.ค. ๖๒ - ๑๗ ธ.ค. ๖๓
ปลอดภัยและเหมาะสม สำหรับการฟนฟูเด็ก
ที่ตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมการคามนุษย
และสนับสนุนหนวยงานบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการคามนุษย โดยการจัดการ
ฝ ก อบรมและสนั บ สนุ น อุ ป กรณ และ
ชวยเหลือหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการ
ปราบปรามการคามนุษย รวมถึงชวยเหลือ
เหยื่อการคามนุษย”
-๘-

ประเทศไทย

ทองที่ดำเนินการ

นางสาวธนกฤตา ออนศรี
ตำแหนง ผูแทนองคการ
ประเทศไทย (ทั่วราชอาณาจักร
นายเจอรี่ ไมเคิล โกเวน
(Mr. Jerry Michael Gowen
ตำแหนง หัวหนาโครงการ

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๒๔ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร ประเทศไทย
(Konrad – Adenauer – Stiftung e.V)
ประเทศเยอรมนี
อชต. /๖๔
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕
๒๕

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

๒๖

สมาคมเมล็ด พันธุ พืชภาคพื้ นเอเชี ย
และแปซิฟค (Asia and Pacific
Seed Alliance Ltd. : APSA)
ประเทศสิงคโปร
อชต.
/๖๔
๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๒๒ ก.พ. ๖๕

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

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
ตามโครงการสำนักงานมูลนิธิคอนราด
ประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
อาเดนาวร ประเทศไทย ความร ว มมื อ จังหวัดตาง ๆ ในทุกภูมิภาค
นางเซลีน อแก็ธ โนแยล คาโร
ดานการพัฒนาระหวางประเทศ
(Mrs. Celine-Agathe Noyale Caro
ตำแหนง ผูแ ทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร
ประเทศไทย

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

เพื ่ อ สนั บ สนุ น พั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน ประเทศไทย
ใหเติบโตอยางมีประสิทธิภาพ ชว ยเหลือ
นายฮีชอง ซอย
ปจจัยพื้นฐานของเด็กกำพรา
(Mr. Heesung Choi)
ตำแหนง ผูอำนวยการสวนภูมิภาคสำหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ตั้งอยูที่ ชั้น 7 สถาบันคนควาและพัฒนา
เพื่อสงเสริม ความยั ่ง ยืน ของการพั ฒ นา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม
ผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุ ณ ภาพเมล็ ด พั น ธุ  แ ละอุ ต สาหกรรม
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมล็ดพันธุในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค
นางสาวกนกวรรณ ชดเชย
10900
ตำแหนง ผูอำนวยการบริหาร
สมาคมเมล็ ด พั น ธุ พื ช ภาคพื้ น เอเชี ย และ
โทรศัพท ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๔
แปซิฟค (APSA)
โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๗
-๙-

รายชื่อองคการเอกชนตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑
องคการอินเตอรแอคท
(Interact)

๒

๓

ประเทศสวีเดน
อชต./ภ. ๐๔ /๖๔
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕
สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัด
พลังงาน
(International Institute for Energy
Conservation : IIEC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๔
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕
องคการศุภนิมิตสากล สำนักงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค
(World Vision International - Asia
Pacific Regional Office)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๖๐/๖๒
๔ มิ.ย. ๖๒ - ๓ มิ.ย. ๖๔

ที่ตั้ง
๑๕๘/๒๐ โครงการกรีนพลัสมอลล ๑
เชียงใหมบิสสิเนสพารค ซอย ๔ หมู ๔
ตำบลปาครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๐๐๐
โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕
๑๑๖๘/๒๗ อาคารลุมพินีทาวเวอร ชั้น ๑๕
ยูนิต บี ถนนพระราม ๔ แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
www.iiec.org

๘๐๙ อาคารศู น ย ฝ  กอบรมมู ลนิ ธ ิ ศ ุ ภนิ มิ ต
แห ง ประเทศไทย ช ั ้ น ๗ ซอยศุ ภ น ิ มิ ต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๐
โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๑
-๑๐-

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
ขอบเขตด า นสิ ท ธิ เ ด็ ก ด า นการต อ ต า น ประเทศไทย เนนพื้นที่ภาคเหนือ
การคามนุษย ดานสิ่งแวดลอม และดาน และประเทศกัมพูชา
ความร วมมื อกั บพั นธมิ ตรแก ประเทศใน นางสาวมาเรีย ซูซานน ยุน ฟนเนวิดสัน
(Miss Maria Susann Yoon Finnevidsson ตำแหน ง
ภูมิภาคเอเชีย
ผูจัดการโครงการสำนักงานภูมิภาค และนางลินเนีย เอมมา
คริสตินา โอเบิรก (Mrs.Linnea Emma Kristina Aberg)
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค

ส ง เสริ ม การประหยั ด พลั งงาน โดยการ
กำหนดนโยบายตางๆ และใหการฝกอบรม
ให ความช ว ยเหลื อทางด านภาคเทคนิ ค
แกรัฐบาลและเอกชน สงเสริมการประหยัด
พลังงาน การใชไฟฟาและ มีการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทย จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ ร ี ระยอง
ประเทศฟลิปปนส มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม
ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เนปาล แอฟริกาใต

ให การสนั บสนุ นด านการจั ดหาทุ นทรั พย
รวมถึ ง ความช ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ
บุคลากรอื่นๆ โดย จัดกิจกรรมตางๆ เชน
การสงเคราะหและพัฒนาเด็ก การบรรเทา
ทุกข การใหความรู เรื่องเอชไอวี /เอดส
ยาเสพติด สิทธิเด็ก เปนตน

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม สงขลา ตรัง
นครศรีธรรมราช และประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก

นายซานเจย ดูเบ

(Mr. Sanjay Dube)
ตำแหนง ผูอำนวยการ

นายเอ็ดเวิรด แดเนียลราจ เซลวานายากาม
(Mr. Edward Danielraj Selvanayagam
ตำแหนง ผูอำนวยการภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟก

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
๔
องค ก ารสมาชิ ก รั ฐ สภาแห ง เอเชี ย ๘ อาคารสหพันธวางแผนครอบครัวระหวาง
ดานประชากรและการพัฒนา
ประเทศ ชั้น ๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔
Asian Forum of Parliamentarians on ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Population and Development : AFPPD กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๕

๖

สำนักงานใหญประเทศญี่ปุน
อชต./ภ. ๐๔๕/๖๓
๒๔ ต.ค. ๖๒ - ๒๓ ต.ค. ๖๔
มูลนิธิ ฮันส ไซเดล Hanns
Seidel Foundation – Indochina
Regional Office
ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. ๐๕๒/๖๓
๗ มิ.ย. ๖๒ - ๖ มิ.ย. ๖๔
องคการไดอาโกเนีย
Diakonia
ประเทศสวีเดน
อชต./ภ. ๐๔๖/๖๓
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการรณรงค
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
พัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิตและจัด
ประชุมสมัชชาระหวางประเทศเพื่อ
นายแพทยเจตน ศิรธรานนท
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ตำแหนง เลขาธิการ AFPPD

๑๐ ซอยเมธีนิเวศน ถนนสุขุมวิท ๒๔
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๑๐

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในภูมิภาค
อินโดจีน

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

สนับสนุนดานการศึกษา สิทธิมนุษยชน ประเทศไทย บั ง คลาเทศ อิ น เดี ย กั ม พู ช า
สาธารณสุข ชวยเหลือผูอพยพและพัฒนา ฟลิปปนส ศรีลงั กา พมาเวียดนาม
เกษตรกรรมแกชนกลุมนอย ชาวเขาและ
นางอิงกริด แอนน - คริสติน ยูงมัน
ผูดอยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย
(Mrs.Ingrid Ann-Cristin Ljungman)

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

ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย

-๑๑-

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
องคการแฟมิลี เฮลท อินเตอรเนชั่นแนล ๑๓๐ – ๑๓๒ อาคารสินธรทาวเวอร ๓ ชัน้ ๑๙
๗
Family Health International : FHI ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๕๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๒๑๑๔
อชต./ภ. ๐๑๘/๖๓
๒๙ ต.ค. ๖๒ - ๒๘ ต.ค. ๖๔
๘

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

๙

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

สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวภูมิภาค ๙๘๙ อาคารสยามทาวเวอร ชั้น ๒๘ ยูนิคบี
เอเชี ย แปซิ ฟ  ก Pacific Asia Travel ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
Association:PATA
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทร. ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๐๐
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรสาร ๐ ๒๖๕๘ ๒๐๑๐
อชต./ภ. ๐๓๘/๖๓
๖ ต.ค. ๖๒ - ๕ ต.ค. ๖๔

-๑๒-

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและวิ จ ัยดานสาธารณสุ ขและ
ส ุ ขอนาม ั ย โภชนาการ การศ ึ กษา
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
เพื่อใหความชวยเหลือทางวิทยาการดาน
อนามัยเจริญพันธุ และใหทุนสำหรับพัฒนา
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อใชปรับปรุง
อนามั ย เจริ ญ พั น ธุ ในกลุ  ม ประชากร
ผูดอยโอกาส
ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นมนุ ษ ยธรรม
การพั ฒนาชุ มชน และการบรรเทาทุ ก ข
เช น ช ว ยเหลื อ ด า นเอชไอวี /เอดส
การเกษตรกรรมแบบยั ่ ง ยื น และการ
คุมครองสิทธิของผูใชแรงงานและสตรี
สงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค ดำเนินการ
ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารอันเปน
ประโยชนตอการทองเที่ยวแกสมาชิกและ
ผูสนใจทั่วไป โดยเปนศูนยกลางการ
ดำเนินการสงเสริมทองเที่ยวทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนและ
ชวยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย กรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม
ชลบุรี ประเทศลาว กัมพูชา เนปาล อินเดีย
เวียดนาม จีน บังคลาเทศ
นางแจ็คเกอรลีน อาว แม็คเฟอรสัน
(Mrs. Jacqueline Au McPherson)
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟก
ประเทศไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เวียดนาม
กัมพูชา และติมอรตะวันออก
นางจิรัญญา สายเกษม
ตำแหนง หัวหนาฝายปฏิบัติการองคการ
อ็อกแฟม ประเทศไทย
ประเทศไทย ประเทศในภู ม ิ ภ าคเอเชี ย
แปซิฟค และประเทศในลุมแมน้ำโขง
นายมาริโอ โจเซฟ มิเชล ฮารดี้
(Mr.Mario, Joseph,Michel HARDY)
ตำแหนง หัวหนาฝายบริหาร
หรือนายไพโรจน เกียรติทันสมัย
ตำแหนง หัวหนาเจาหนาที่ฝายการเงิน

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑๐ องคการเยสุอิตสงเคราะหผูลี้ภัย เอเชียแปซิฟก
Jesuit Refugee Service Asia
Pacific : JRS - AP
ประเทศอิตาลี
อชต./ภ. ๐๓๖ /๖๒
๑๙ พ.ย. ๖๑ - ๑๘ พ.ย. ๖๓
๑๑

๑๒

องคการแอ็คชั่นเอด อินเตอร
เนชั่นแนล
ActionAid International
ประเทศแอฟริกาใต
อชต./ภ. ๐๓๗/๖๒
๒๗ ก.ค.๖๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๓
องคการแคร CARE
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๒๘/๖๒
๒๐ พ.ย. ๖๑ - ๑๙ พ.ย. ๖๓

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

วัตถุประสงค
เพื่อใหความชวยเหลือสงเคราะหผูลี้ภัย
และผูพลัดถิ่น ที ่ไดร ับ ความเดือดร อน
จากภัยสงคราม ความขัดแยง และไมได
รั บ ความยุ ต ิ ธ รรม ผู  เ ป น เหยื ่ อ ของ
เหตุ ก ารณ ร ุ น แรงต า งๆ ให ไ ด ร ั บ การ
ดู แ ลเอาใจใส อ ย า ง สมควรตามหลั ก
มนุษยธรรม

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 ค วามช ว ยเหลื อ ด า น ประเทศไทย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน
มนุษยธรรม การพัฒนาชุมชนและความ เนปาล เวีย ดนาม จีน พมา กัมพูช า ศรี
รวมมือในภูมิภาค
ลังกา อัฟกานิสถาน

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

๑.เพื่อใหความชวยเหลือแกชุมชน
ยากจนและกลุมคนดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเอง
และมีการพัฒนาการอยางยั่งยืน
๒.ชวยเหลือผูประสบภัย สงเสริมดาน นายคริสโตเฟอร โจเซฟ วิลเลี่ยม
สุขอนามัย แกไขปญหาโรคเอดส ผูติด (Mr. Christopher Joseph Williams
ตำแหนงรักษาการผูอำนวยการองคการแคร
เชื้อ และบุคคลในครอบครัว
๓.ส ง เสริ ม อนุ ร ั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม

-๑๓-

ทองที่ดำเนินการ
กาญจนบุ รี แม ฮ  อ งสอน และประเทศ
ติมอรตะวันออก
นายหลุย โรบินสัน บาโคโม
(Mr. Louie Robinson Bacomo)
ตำแหน ง ผูอำนวยการองคการเยสุอิต
สงเคราะหผูลี้ภัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟก

นางสาวจิราวรรณ ขำวิลัย
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
เอเชีย
ประเทศไทย ฟล ิป ปน ส บังคลาเทศ ศรี
ลังกา เนปาล อินเดีย อัฟกานิสถาน และ
ทาจีกีสถาน

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑๓ องคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล
Plan International, Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๑๒ /๖๓
๓๐ เม.ย. ๖๒ - ๒๙ เม.ย. ๖๔

๑๔

๑๕

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

องคการเฮลพเอจ อินเตอรเนชั่นแนล ๖ ซอย ๑๗ ถนนนิมมานเหมินทร ตำบลสุเทพ
HelpAge International
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทร. ๐๕๓ ๘๙๔ ๘๐๕
ประเทศอังกฤษ
โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๔ ๒๑๔
อชต./ภ. /๖๔
๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๒๕ ธ.ค. ๖๕
องคการเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเมน ท เลขที่ ๒๕๓ อโศก ชั้น ๑๑ ถนนสุขุมวิท ๒๑
เซ็นเตอร, อิงค
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
Education Development Center, กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
Inc. : EDC
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๕
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรสาร ๐ ๒๒๖๐ ๒๓๕๘
อชต./ภ. ๐๖๑/๖๒
๔ พ.ค. ๖๒ - ๓ พ.ค.๖๔
-๑๔-

วัตถุประสงค
๑.เพื่อชวยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน
ให ไ ด ร ั บ ป จ จั ย พื ้น ฐานในการดำรงชีวิ ต
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๒. สงเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาใน
ด า นการเสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง ของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนชวยเหลือใหชุ มชน
สามารถพึ่งพาตนเองได เปนตน
๓ สนับสนุนความชวยเหลือดานวิชาการ
เชน การฝกอบรม และจัดสรรงบประมาณ
ใหกับโครงการในประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย
ชวยเหลือผูสูงอายุเพื่อใหมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม ศรีสะเกษ
ระนอง พังงา และประเทศชั้นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก

ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการและอื่น
ๆ แกหนวยงานภาครัฐและองคกรอื่น ๆ
เพื่อการเสริมสรางสุขภาพ การศึกษาและ
การพัฒนาบุคคล เชน ปองกันแกไขปญหา
โรคเอดส การวิ จ ั ย พฤติ ก รร ม ทาง
เพศสัมพันธของวัยรุน เปนตน

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม
จีน และอินเดีย

นางบาคยาชรี เดงเกิ ล (Mrs. Bhagyashri
Dengle ตำแหน ง ผู  อ ำนวยการประจำ
สำนักงานภูมิภาคเอเชีย

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

นางสาวอรัญญามาศ งามวงษ
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
เอเชีย

ดับที่
๑๖

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

๑๗

๑๘

องคการชวยเหลือเด็กระหวาง
ประเทศ
Save the Children International
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๑๕/๖๓
๒๒ ส.ค. ๖๒ - ๒๑ ส.ค. ๖๔
มูลนิธิไฮนริค เบิลล
Heinrich Boell Foundation
ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. ๐๔๔/๖๓
๑ มี.ค. ๖๓ - ๒๘ ก.พ. ๖๕

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
๕๑๘/๕ อาคารมณี ย าเซ็ น เตอร ชั ้ น ๑๔ ชวยเหลือเด็กชนชาติตางๆ ใหมีอนาคตที่ดี
ขึ ้ น ในโลกที ่ เ ด็ ก ไม ไ ด ร ั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ขั้ น
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
พื้นฐาน องคกรเขาไปเรียกรองสิทธิใหเด็ก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ทุ ก คนให สามารถมี ว ั ย เด็ ก ที ่ ม ี ค วามสุ ข
โทร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘
โทรสาร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙
สุ ข ภาพดี และมี ค วามมั ่ น คง โดยทุ  ม เท
ความเปน จริงของชีวิต เด็กใหเปน หัวใจ
ของทุกงานที่ดำเนินการโดยองคการและ
โดยรวมงานกับเด็กเพื่อชวยกันสรางโลกที่ดี
สำหรับยุคสมัยปจจุบันและอนาคต
สงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือดาน
๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร ชั้น ๑๔
ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ น ี เขตปทุ ม วั น สิทธิของเด็กเพื่อใหไดรับความคุมครอง การ
พัฒนาและการมีสวนรวมในสังคม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทร. ๐ ๒ ๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘
โทรสาร ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙
๓๒/๔ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาดี
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร.
โทรสาร

-๑๕-

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย จีน ลาว เวียดนาม ฟลิปปนส
มองโกเลีย กัมพูชา พมา และอินโดนีเซีย
นางเจน มารกาเร็ต คอลเดอร
(Mrs.Jane Margaret Calder)
ตำแหนง ที่ปรึกษาดานความคุมครองเด็ก
(เอเชีย
ประเทศไทย ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพู ช า
พมา และลาว
นายประเสริฐ ทีปะนาถ
ตำแหนง ผูอำนวยการ

ความร ว มมื อ เพื ่ อ การพั ฒ นาแบบยั ่ งยื น ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
การฟนฟูระบบนิเวศวิทยา และการพัฒนา ตะวันออกเฉียงใต
นายมันเฟรด ฮอรนุงก
ศักยภาพสตรี

(Mr.Manfred Hornung)
ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และ/หรือ
นางสาวสุ ภ าภรณ เหลื อ งสอาด ตำแหน ง
ผูชวยผูประสานงานการเงิน

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๑๙ สถาบันภาษาศาสตรภาคฤดูรอน
Summer Institute of
Linguistics,Inc.

๒๐

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ ภ. ๐๕๔/๖๓
๑๒ ก.ค. ๖๓ - ๑๑ ก.ค. ๖๕
มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอรเนชั่นแนล
ECPAT International
ประเทศเนเธอรแลนด
อชต./ภ. ๐๔๑/๖๒
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓

ที่ตั้ง
๑๓๒-๑๓๓ ถนนเชียงใหม-ลำพูน ตำบล
วัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
๕๐๐๐๐ และเลขที่ ๔๑/๕ ซอยสายลม
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๕๓ ๒๔๘ ๖๐๓, ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๒
๓๒๘/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร ๐ ๒๒๑๕ ๓๓๘๘
โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๘๒๗๒

วัตถุประสงค

ทองที่ดำเนินการ
การสนับสนุนและจัดฝกอบรมบุคลากรเพื่อ กรุงเทพฯ เชียงใหม และประเทศอื่นๆ
ทำการศึกษาภาษาตางๆ ที่ยังไมเปนที่รูจัก ในภูมิภาค

หรือไมมีการบันทึกไวเปนลายลักษณอั กษร
ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบภาษาตางๆ นายแคมเบล จอหน ปรินส
โดยการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ เช น ฝ ก อบรม (Mr. Cambell John Prince
นักภาษาศาสตร สนับสนุนทุนวิจัย เปนตน ตำแหนง ผูอำนวยการประจำภาคพื้นเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต
เพื่อรณรงคยุติการแสวงหาผลประโยชนทาง ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
เพศจากเด็กในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ โดยใหการ ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคอเมริกา
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเครือขาย และ ภูมิภาคยุโรปประเทศแถบอาวเปอรเซีย

องค กรเอกชนอื ่ น ๆ ที ่ ม ี อ ุ คมการณ ร  วมกั น
การจั ด ฝ ก อบรมสั ม มนาให ค วามรู  แ ก นายเออรวิน ออสการ มอม (Mr. Erwin Oscar
เครือขายและ องคกรตาง ๆ
Mom) ตำแหนง รองผูอำนวยการฝายบริหาร
หรือ นายโรเบอรทัส โจฮันเนส แวน เด็น เบิรก
(Mr. Robertus Johannes Van doe Berg)
ตำแหนง ผูอำนวยการ

-๑๖-

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
๒๑ องคการสภาการพัฒนาการคาฮองกง ๙๘ อาคารสารทรสแควร ชัน้ ๙ หองเลขที่ ๙๐๖
(Hong Kong Trade Development ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
Council)
โทร.๐ ๒ ๓๔๓ ๙๐๐๐ # ๙๐๐๕
ประเทศฮองกง
อชต./ภ. ๐๒๐/๖๒
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓

๒๒

มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดสแหง
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

-๑๗-

วัตถุประสงค

๑. เพื่อใหความชวยเหลือดานธุรกิจตอ
ผูประกอบการสงออกสินคาของไทยไปยังฮองกง
และใหขอมูลรายละเอียดธุรกิจและ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของฮองกง
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของ
ตลาดสำหรับบริษัทไทยและบริษัทฮองกง
๓. เพื่อสงเสริมสินคาและบริการของฮองกงตอ
ตลาดโลก
๔. เพื่อสงเสริมใหฮองกงมีบทบาทเปนศูนยกลาง
การบริการและขอมูลในธุรกิจระหวางประเทศ
๕. เพื่อยกระดับฐานะของฮองกงใหเปนเมือง
แหงธุรกิจระหวางประเทศของจีน
๖. เพื่อยกระดับฮองกงในฐานะคูคา และเปน
เวทีสำหรับธุรกิจโลกและผูส นับสนุนการคาเสรี

ให ก ารสนั บ สนุ น ด า นการวิ จ ั ย เพื ่ อ การ
ศึกษา และอบรมการบำบัดรักษาโรคเอดส
เชน สนับสนุนงานวิจัยของศูนยวิจัยโรค
เอดส สภากาชาดไทย คณะแพทย ศาสตร
โรงพยาบาล รามาธิบดี

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย ฮองกง มาเลเซีย และเวียดนาม
นายทิน ไหว ปเตอร หวอง
(Mr. Tin Wai Peter Wong)
ตำแหน ง ผู  อ ำนวยการภาคพื ้ น เอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย

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

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๒๓ องคกรพิทักษสัตวแหงโลก
World Animal Protection

๒๔

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
ชั้น ๒๗ เลขที่ ๒๕๓ อโศก ถนนสุขุมวิท ๒๑ ๑.สงเสริมการพิทักษสัตว ปองกันการ
แ ข ว ง ค ล อ ง เ ต ย เ ห น ื อ เ ข ต ว ั ฒ น า กระทำอันโหดรายตอสัตว การบรรเทาทุกข
ตลอดจน การรักษาพยาบาลใหแกสัตว
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ประเทศอังกฤษ
ที่ไดรับการทารุณกรรมในประเทศไทย
และทุกภูมิภาคของโลก
โทร. ๐ ๘๑๔๐๗ ๕๒๔๐
อชต./ภ. ๐๒๗/๖๓
๒. ใหความชวยเหลือและสนับสนุนทาง
๑๗ ก.ค. ๖๒ - ๑๖ ก.ค. ๖๔
ดานวิชาการ และดานการเงินแกองคกร
มูลนิธิ หรือสมาคมตางๆ ในประเทศไทย
ตลอดจน ประเทศสมาชิกในตางประเทศ
๓.ให ก ารสนั บ สนุ น การฝ ก สอนแก
อาสาสมั ค รและบุ ค คลทั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ
ความรูในการพิทักษปองกันการกระทำอัน
โหดร า ยต อ สั ต ว และการบรรเทาทุ ก ข
ใหแกสัตวที่ไดรับการทารุณกรรม
องคการคณะกรรมการนักนิติศาสตรสากล ๑๐/๑ ซอยอารีย ๒ ถนนพหลโยธิน
สงเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมใน
The International Commission of
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟค เพื่อสงเสริม
Jurists : ICJ
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
สนับสนุนความเขาใจและการปฏิบัติตาม
โทร.๐ ๒ ๖๑๙ ๘๔๗๗
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน
ประเทศสวิตเซอรแลนด
โทรสาร ๐ ๒๖๑๙ ๘๔๗๙
อชต./ภ. ๐๕๑/๖๓
๓๐ เม.ย. ๖๓ - ๒๙ เม.ย. ๖๕
-๑๘-

ทองที่ดำเนินการ
เอเชียตอนบน และเอเชียอาคเนย
นางสาวโรจนา สังขทอง
ตำแหนง ผูอำนวยการฝายภูมิภาค

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

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๒๕ องคการแพ็ค
Private Agencies Collaborating
Together, Inc. : PACT
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๕ /๖๓
๒๘ พ.ค. ๖๓ - ๒๗ พ.ค. ๖๕
๒๖

๒๗

องคการอินเตอรนิวส เน็ตเวิรค
Internews Network
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๐/๖๓
๑๑ ก.ย. ๖๒ - ๑๐ ก.ย. ๖๔
องคการเลียวนารด เชสเชียร
ดิสอะบิลิตี้
Leonard Cheshire Disability
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๕๙/๖๒
๒๙ ม.ค. ๖๒ - ๒๘ ม.ค. ๖๔

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค
ยูนิต ๑๘๐๒ ชั้น ๑๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโรด ให ค วามสนั บ สนุ น ตามโครงการความ
เลขที ่ ๒๐๘ ถ น น ว ิ ท ย ุ แ ข ว ง ล ุ ม พ ิ นี ร ว มมื อ ด า นสิ ่ ง แวดล อ มในภู ม ิ ภ าคลุ ม
แมน้ำโขง ดานงบประมาณ ขอมูลขาวสาร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
วั ส ดุ อ ุ ป กรณ รวมทั ้ ง ความช ว ยเหลื อ
ทางด า นวิ ช าการและที ่ ป รึ ก ษาด า น
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖ - ๖๘
สิ่งแวดลอมแก ป ระเทศกลุ มภู มิ ภ าคลุ ม
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙
แมน้ำโขง
๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร ชั้น ๑๐
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ถนนเพลิ น จิ ต แขวงลุ ม พิ น ี เขตปทุ มวั น ไทยตามโครงการสำนักงานสนับสนุน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ภูมิภาคเอเชีย
โทรศัพท ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๐-๑
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๑

ทองที่ดำเนินการ
ก ร ุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ช ล บ ุ รี เ ช ี ย ง ใ หม
นครราชสีมา ขอนแกน
นางสาวสุกานดา เจริญกิติวรากร
ตำแหนง ผูแทนองคการแพ็ค (PACT)

ทั่วประเทศไทย

นายไบรอัน แดเนียล แฮลลี่ย
(Mr.Brian Danieal Hanley)
ตำแหนง ผูอำนวยการภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและอินเดีย
๙๘ อาคารสาธร สแควร ชั้น ๓๗
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนแกผูพิการ ประเทศไทย ฟ ล ิ ป ป น ส จ ี น อิ น โดนี เ ซี ย
หอง ๓๗๑๒ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม
ที่อยูในภู มิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉี ย งใต มาเลเซีย
เ ข ต บ า ง ร ั ก ก ร ุ ง เ ท พ ฯ ๑ ๐ ๕ ๐ ๐ และเอเชียตะวันออก
นางสาวบารกา เฮนรี่
โทรศัพท ๐ ๒๑๐๕ ๖๓๘๙
(Miss Barkha henry)
ตำแหนง ผูจัดการฝายดูแลและคุมครอง
สิทธิของคนพิการ
-๑๙-

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๒๘ องคการไชดฟนด นานาชาติ
สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย
ChildFund International USA Asia
Region

๒๙

๓๐

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๑๐/๖๓
๒๘ ก.ค. ๖๒ - ๒๗ ก.ค. ๖๔
สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ
มูฟเมนท
International Institute of the
IOGT - NTO Movement
ประเทศสวีเดน
อชต./ภ. ๐๓๗ /๖๓
๒๕ ธ.ค.๖๒ - ๒๔ ธ.ค. ๖๔
สถาบันยุทธศาสตรสิ่งแวดลอมโลก
Institute for Global Strategies
ประเทศญี่ปุน
อชต./ภ. ๐๖๐/๖๓
๙ ก.ย.๖๓ - ๘ ก.ย.๖๕

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

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
สงเสริมสุขภาพ และสุขภาวะสำหรับเด็ก ประเทศไทย อัฟกานิสถาน อินเดีย อินโดนีเซีย
ครอบครั ว และชุ ม ชน และช ว ยเหลื อ ฟลิปปนส ติมอรตะวันออก ศรีลงั กา
ผูประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน
นายโรแลนด แองเกอเรอร
(Mr. Roland Angerer
ตำแหนง ผูอำนวยการภูมิภาคเอเชีย

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

ลดผลกระทบที ่ เ กิ ด จากการบริ โ ภค ประเทศไทย พมา ลาว กัมพูชา
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและสารเสพติด
อื่น ๆ เปนการสรางสรรคสังคมและชวย นายลารส โจฮัน เลนนารท เบงสสัน
ลดปญหาความยากจน
(Mr.Lars Johan Lennart Bengtsson)
ตำแหนง อาสาสมัคร (ที่ปรึกษาโครงการ

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

การวิจัยเชิงยุทธศาสตรสำหรับสิ่งแวดลอม ประเทศไทย

-๒๐-

นายเท็ตสึโอะ คุยามะ
(Mr.Tetsuo Kuyama
ตำแหนง ผูดำเนินงานแทนองคการ
ในประเทศไทย

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๓๑ องคการเชิต เวิลด เซอรวิส อินส
Church World Service ,Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

๓๒

๓๓

อชต./ภ. ๐๔๕/๖๒
๒๗ ม.ค. ๖๒ - ๒๖ ม.ค. ๖๔
สมาคมความชวยเหลือเพื่อรวมมือ
และเพื่อการพัฒนา
Agency for Technical
Cooperation and Development :
ACTED

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

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานให แ ก ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ผูดอยโอกาสในชุมชนสงเสริมความรูดาน
การทำอาชี พ ใน ชุ ม ชนแบบยั ่ ง ยื น ให มี นางปภินดา เว็นดิตตี้
คุณภาพชีว ิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่ งตนเองได ตำแหนง หัวหนาสำนักงาน
และการชวยเหลือผูอพยพผูประสบภัย

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

เพื่อใหความชว ยเหลื อดา นมนุษ ยธรรม ประเทศไทย อินโดนีเซีย พมา กัมพูชา
และ การพัฒนาแกประชาชนกลุมเสี่ยงใน
การรับมื อกับ ป ญหาต างๆ ที่เกิดจากภัย
พิบ ัต ิทาง ธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิ จและ นางพรทิพย ยธิกุล
ตำแหนง ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และ/หรือ นางสาวอเดล มารี บีกอท
(Ms.Adele, Marie BIGOT)
ตำแหนง ผูอำนวยการ

ประเทศฝรั่งเศส
อชต./ภ. ๐๖๑/๖๓
๒๗ ก.พ. ๖๒ - ๒๖ ก.พ. ๖๔
สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุ ษยชน ๖๖/๒ ถนนปน แขวงสีลม เขตบางรัก
และพัฒนาแหงเอเชีย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
FORUM ASIA
โทร. ๐ ๒๖๓๗ ๙๑๒๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๖๓๗ ๙๑๒๘
ประเทศสวิสเซอรแลนด
อชต./ภ. ๐๓๙ /๖๓
๕ เม.ย. ๖๓ - ๔ เม.ย. ๖๕
-๒๑-

เป น องค ก รสมาชิ ก ขององค ก รพั ฒ นาที่
ทำงานดานสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียอันรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายสู
นานาชาติ

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

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๓๔ องคการหนวยอาสาสมัครอังกฤษ
Voluntary Service Overseas-VSO
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๕๙ /๖๔
๒๘ ส.ค.๖๓ - ๒๗ ส.ค. ๖๕
๓๕

๓๖

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

ที่ตั้ง
เลขที่ ๒๕ อาคารอัลมาลิงค ชั้น ๗
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๕
โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๖
๒๐๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโรด ชั้น ๓
หอง ๓๐๑-๓๐๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
๐ ๒ ๖๗๕ ๓๘๗๑

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๔
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕
องคการแอมเนสตี้ อินเตอรเนชั่นแนล เลขที่ ๘๗ ชั้น ๑๖ อาคารเอ็มไทยทาวเวอร (M
(Amnesty International Limited)
Thai Tower ออล ซีซั่นส เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประเทศสหราชอาณาจักร
๑๐๓๓๐ โทรศัพท ๐๙๘ ๗๕๔ ๓๙๙๕
อชต./ภ. ๐๔๒/๖๓
๒๑ ม.ค. ๖๓- ๒๐ ม.ค. ๖๕
-๒๒-

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ ประเทศไทย พมา ลาว กัมพูช า ฟล ิป ปน ส
ไทยตามโครงการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย- อินโดนีเซีย จีน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล
ทาจิกิสถาน และปาปวนิวกินี
แปซิฟค อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา
นางสาวอภิญญา อดทน
ตำแหน ง ผู  ด ำเนิ น งานสำนั ก งานภู ม ิ ภาค
เอเชีย-แปซิฟก
เข า มาจั ด ตั ้ ง ส ำนั ก งานภู ม ิ ภ า ค ใน ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
ประเทศไทยตามโครงการตอตานการคา และปาปวนิวกินี
มนุษยในเอเชียขององคการเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (USAID นายวิลเลี่ยม เดวิด สปารกส
Asia Counter Trafficking in Persons (MR. WILLIAM DAVID SPARKS)
(USAID Asia CTIP) และโครงการเครือขาย ตำแหนงผูอำนวยการสำนักงานประเทศไทย
นวัตกรรมการเกษตรระดับโลก (Global
Agriculture Innovation Network)
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื ่ อ ชว ยเหลือใหบ ุคคลทุกคนไดรับ
สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองโดยปฏิ ญญา
สากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ระหว า งประเทศอื ่ น อย า งเต็ ม ที ่ โดย
ดำเนินการใด ๆ ที่มุงเนนการปองกันและ
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเทศไทย กัมพูชา พิจิ มาเลเซีย เมียนมา

ปาปวนิวกีนี ฟลิปปนส เวียดนาม

นางสาวเพชราภรณ ตูจินดา
ตำแหนง ผูจัดการสำนักงานและการเงิน

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๓๗ องคการสมาพันธสมาคมสัตวแพทย
แหงเอเชีย (Federation of Asian
Veterinary Association (FAVA))
ประเทศฟลิปปนส

ที่ตั้ง
ที่ทำการสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ ๖๙/๒๖ ปทุมวันรีสอรท ถนนพญาไท
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐

อชต./ภ. ๐๔๗/๖๓
๑๑ มี.ค. ๖๓ - ๑๐ มี.ค. ๖๕

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 แขวงคลองตั น เหนื อ เขตวั ฒ นา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๐๖๒๖

-๒๓-

วัตถุประสงค
ประสานงานความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ
องคกรตางๆ เสริมสรางความเขมแข็งและ
ความพรอม ของสัตวแพทยในภูมิภาคและ
สมาคมสั ต วแพทย แ ห ง โลก ในระดั บ
นานาชาติ การรวมมือกับประเด็นสำคัญ
ของโลกดานสวัสดิภาพสัตว โดยทำบันทึก
ความเขาใจรวมกันกับองคกรพิทักษสั ตว
แ ห  ง โ ล ก แ ล ะ ร  ว ม มื อ ก ั บ VNU
exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการ
ให ทุ น การศึ ก ษาและฝ ก อบรม ประเทศ
สมาชิ ก และสั ต ว แ พทย ใ น ประเทศลุ ม
แม น ้ ำ โขง ได แ ก ป ระเทศกั ม พู ช า ลาว
เมียนมา เวียดนาม ในการเตรียมพรอมเขา
สู  ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในพ.ศ.
๒๕๕๘

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

๑. เพื ่ อ สนั บ สนุ น องค ก รและหน ว ยงาน ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบสาธารณสุ ข
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน
นายปยะ หาญวรวงคชัย
๒. เพื ่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู  น ำการ ตำแหนงผูอำนวยการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และความเปนธรรมดานสุขภาพในประเทศ
ไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๓๙ คินเดอร นอท ฮิลเฟ
(Kindernothilfe e.V.)

๔๐

ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. ๐๐๗/๖๓
๒๑ ก.ย. ๖๒ - ๒๐ ก.ย. ๖๔
สหพันธวางแผนครอบครัวระหวาง
ประเทศ (International Planned
Parenthood Federation : IPPF)
ประเทศสหราชอาณาจักร

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

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ ประเทศไทย ลาว และเมียนมา
ไทยตามโครงการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและสิทธิของเด็ก สตรี นางสาวสุพาณี ธนีวุฒิ
และผูเยาวที่อยูในสภาวะเปราะบางและ ตำแหนง ผูประสานงานประจำประเทศไทย
ดอยโอกาส

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

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนงานที่สงเสริมใหประชากรใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
รวมทั้งประชากรในภูมิภาคเอเชียใต มี
สุขภาพและสภาพความเปนอยูท ี่ดี
โดยเฉพาะการสนับสนุนการวางแผน
ครอบครัว การปองกันและการรักษาการติด
เชื้อ เอชไอวี ภาวะภูมิคุมกันบกพรอง
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และการชวยเหลือ
ทางดานมนุษยธรรม

อชต./ภ. ๐๑๙/๖๓
๒๑ ก.ย. ๖๒ - ๒๐ ก.ย. ๖๔
๔๑

มูลนิธิแมกซ (The Max Foundation) บานเซเวียร เลขที่ ๔๓ ซอยราชวถี ๑๒
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕,
อชต./ภ. ๐๔๘ /๖๓
๐ ๒๒๗๘ ๕๒๓๘
๒๒ มี.ค. ๖๓ - ๒๑ มี.ค. ๖๕

-๒๔-

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการใหความชวยเหลือการ
เขาถึงยารักษาโรคมะเร็งและการรักษา
โรคมะเร็งในประเทศไทย ใหการสนับสนุน
ทางดานจิตใจ ใหคำปรึกษาและใหความรู
แกผูปวยโรงมะเร็งและครอบครัว

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และ
ภูมิภาคเอเชียใต
นางสาววลีทิพย อำนวยลาภ ตำแหนง
บริหารจัดการงานฝายอำนวยการ

ประเทศไทย อินเดีย มาเลเซีย และ
แอฟริกาใต
นายวิรัช แซกวย
ตำแหนง ผูบริหารโครงการ

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๔๒ องคกรมหาวิทยาลัยแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกียวโต (National
University Corporation Kyoto
University)
ประเทศญี่ปุน

๔๓

๔๔

อชต./ภ. ๐๕๓/๖๒
๗ มี.ค. ๖๒ - ๖ มี.ค. ๖๔
มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท
(Friedrich-Ebert-Stiftung)
ประเทศเยอรมนี

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

วัตถุประสงค
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื่อใหความชวยเหลือประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
คนควาวิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย
อาเซียน สำนักงานสาขาประเทศไทย

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร
ฟลิปปนส บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา
และลาว

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

เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ตามโครงการส ง เสริ ม โมเดลในการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ งานที่ มี คุ ณ ค า การศึ ก ษา และ
บทบาทพลเมื อ งในการพั ฒ นาสั ง คมใน
ประเทศไทย และสงเสริมการพัฒนางานที่มี
คุณคาในประเทศกัมพูชา

ประเทศไทย กัมพูชา

เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสราง
ธรรมาภิบาล เสริมสรางพลังสตรี สงเสริม
การปรับตัวเพื่อรับมือกับปญหา
สิ่งแวดลอม และสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ อันจะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิต ขยายโอกาส และสนับสนุนให
ทวีปเอเชียซึ่งกำลังพัฒนาเปนภูมิภาคที่มี
พลัง มีความกาวหนาและเติบโตอยางยั่งยืน

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

อชต./ภ. ๐๔๐/๖๓
๒๔ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค. ๖๔
มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) อาคารชลันตทิพย ชั้น ๖ หอง ๖CD เลขที่ ๓๘
ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรศัพท ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๔๔ -๗
โทรสาร ๐ ๒๒๓๗ ๗๐๑๑
อชต./ภ. ๐๒๒/๖๓
๒๘ พ.ย.๖๒ – ๒๗ พ.ย. ๖๔

-๒๕-

นายเออิจิ นาวาตะ (Mr. Eiji Nawata)
ตำแหนง ผูอำนวยการ

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

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

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๔๕ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ
(Friedrich Naumann
Foundation for Freedom)
ประเทศเยอรมนี

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

วัตถุประสงค
ตามโครงการการศึกษาภาคพลเมือง
หลักนิติธรรม สังคมพหุนิยม และตลาด
เสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเอเชียตะวันออก

เลขที่ ๕๔ อาคาร บี.บี. บิลดิ้ง
หองเลขที่ ๓๘๐๓ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก
แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวั ฒ นา กทม.
๑๐๑๑๐
โทรศัพท

เพื ่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ด า นการเงิ น กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว พมา มาเลเซีย
กำกั บ ดู แ ลการบริ ห ารงานด า นการ ไทย และเวียดนาม
อนุ ร ั ก ษ ซ ึ ่ ง ครอบคลุ ม ประเทศต า ง ๆ
นางสาวพนมพร ปฏิทัศน
ในภูมิภาคเอเชีย
ตำแหนง ผูจัดการสำนักงานภูมิภาคเอเซีย

๓๗ ซอยอินทามระ ๗ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

เพื ่ อให การช วยเหลื อคนพิ การและผู  ท ี ่ มี
ความเสี ่ ย งต อการพิ การและครอบครั ว
เพื ่ อให สามารถอยู  ร  วมกั บชุ มชนได โดย
ประสานงานกับผู สนั บสนุ นและเครือขาย
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อชต./ภ. ๐๕๐/๖๓
๒๘ พ.ย.๖๒ – ๒๗ พ.ย. ๖๔

๔๖

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

ประเทศสหรัฐอเมริกา

๔๗

อชต./ภ.
/๖๔
๑๖ ส.ค. ๖๓ - ๑๕ ส.ค. ๖๕
องคการเซ เบ เอ็ม คริสทอฟเฟล
บลินเดินมิสซีโอน คริสเตียน ไบนด
มิชชั่น เอ.เฟา. (CBM ChristoffelBlindenmission Christian Blind
Mission e.V)

อชต./ภ.
/๖๔
๒๓ ม.ค. ๖๓ - ๒๒ ม.ค. ๖๔

-๒๖-

ทองที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ เชียงใหม ราชบุรี นครปฐม โดยรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง และจังหวัด
อื่นๆ กลุมประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต แ ละตะวั น ออก โดยเฉพาะประเทศไทย
มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย ฟ ลิ ป ป น ส เมี ย นมาร
เวียดนาม กัมพูชา ฮองกง และเกาหลีใต
นายโมริทส ปเตอร ไคลเนอ-บลอคฮอฟ
(Mr.Moritz Perter Kleine-Brockhoff
ตำแหนง ผูอำนวยการสวนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก

ประเทศไทย ลาว
นายทิ บ อร อติ ล า แวน สตาวาเรน ตำแหนง
ผูอำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย และ/หรือ
นางฐิ ต ิ พ รรณ อ ว มเกิ ด ตำแหน ง ผู  จ ั ด การ
สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชีย

ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
๔๘ องคการโฟรพาวส อินเตอรเนชั่นแนล อาคารเอไอเอ แคปปตอล เซ็นเตอร
เลขที่ ๘๙ ชั้น ๒๐ ยูนิตเลขที่ ๒๐๐๔-๒๐๐๗
(FOUR PAWS International)
(หองเลขที่ ๒๐๘๑ และ ๒๐๘๓
ประเทศออสเตรีย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กทม. ๑๐๔๐๐
อชต./ภ.
/๖๓
โทรศัพท
๑๓ มี.ค. ๖๓ - ๑๒ มี.ค. ๖๔
๔๙

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

๕๐

สถาบันวิจัยดานการขนสงและการ
ทองเที่ยวญี่ปุน (Japan Transport

and Tourism Research Institute
(JTTRI)

ประเทศญี่ปุน

อชต./ภ. /๖๔
๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๒๒ ก.พ. ๖๕

วัตถุประสงค

ทองที่ดำเนินการ
ประสานงานและใหบริการเพื่อการคุม ครองพิทกั ษ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา

สัตว การบริหารโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวั น ออก
เฉียงใต เพื่อใหการศึกษาและตระหนักรูตลอดจน
การถายทอดความคิดทางจริยธรรมกับมนุษยใหมี
ความเข าใจและใช หลั กจริ ยธรรมกั บสั ตว โ ลก
ที่อาศัยอยูรวมกันทั้งปจจุบันและอนาคต
เพื่อใหความชวยเหลือทางการแพทยและการ
อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น ๒ เลขที่ ๘๘๘
สาธารณสุข การปองกันและแกไขปญหาความ
หองเลขที่ ๒๑๓ - ๒๑๗ ถนนเพลินจิต
แขวงลุ มพิน ี เขตปทุ มวั น กรุงเทพมหานคร รุ น แรงและการล ว งละเมิ ด แก ส ตรี แ ละเด็ ก
ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นกฎหมาย หลั ก สู ต ร
๑๐๓๓๐
วิชาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูไดรับ
โทรศัพท ๐๘๑ ๘๑๓ ๒๕๑๖
ผลกระทบและผูหนีภัยการสูรบจากเมี ยนมา
และประเทศอื่นที่พักอาศัยอยูในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราว ในประเทศไทย และใหการสนับสนุน
การโยกย า ยถิ ่ น ฐานแก ผ ู  ห นี ภ ั ย การสู  ร บ
ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวั น ออก
เฉี ย งใต ไ ปยั ง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและ
ประเทศอื่น ๆ
เลขที่ ๑๕๙ อาคารเสริมมิตรทาวเวอร ชั้น ๑๗ เพื่อใหความชวยเหลือประเทศในอาเซี ย น
ยูนิต ๑๗๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ แขวงคลองเตย โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศอินเดียและ
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ประเทศญี่ ปุ น ในโครงการวิ จั ย และสำรวจ
ด า นการขนสงและการทองเที่ยว จัดสัมมนา
และกิ จ กรรมที ่ ค ล า ยคลึ ง กั น เกี ่ ย วกั บ การ
ขนส ง และการท อ งเที ่ ย ว รวบรวมข อ มู ล
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรวมมือ
ดานการขนสงและการทองเที่ยว

-๒๗-

นายแจ็คสัน ซือ-อิ ซี

(Mr. Jackson Tzu-Ie Zee

ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานภูมิภาค
ประจำประเทศไทย
จั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน กาญจนบุ ร ี ตาก และ
ราชบุ ร ี ประเทศเมี ย นมา และประเทศ
มาเลเซีย
นายดารเรน สกอต เฮิรตช
(Mr. Darren Scott Hertz
ตำแหนง ผูอำนวยการประจำประเทศไทย

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

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๕๑ องคการแพนเทอราเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเอเชียใต (Panthera
South and Southeast Asia
Regional Office)
ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

อชต./ภ. /๖๔
๒๓ ก.พ. ๖๔ - ๒๒ ก.พ. ๖๕

-๒๘-

วัตถุประสงค
เขามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทย เพื่อใหการสนับสนุนยุทธศาสตรของ
องคการแพนทาราในการอนุรักษสัตว
ตระกูลแมวปาระดับภูมิภาค โดยจะ
สนับสนุนและประสานงานในเรื่องการ
บริหารจัดการ การเสริมสรางศักยภาพ
ดานวิชาการและการหาทุนเพื่อใหสามารถ
ดำเนินงานตามวิสัยทัศนของแผนงานใน
ประเทศภายใตภูมิภาคเอเชียใตและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เชน อินเดีย เนปาล
อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และดำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนพันธกิจของแพนทารา
(Panthera) ประเทศไทย

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

รายชื่อองคการเอกชนไทยที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ไดรับความชวยเหลือทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชนตางประเทศ (อช.๒๗
ลำดับที่
ชื่อองคการ
ที่ตั้ง
๑
สมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพย ๑๙๙ อาคารชุมนมสหกรณออมทรัพย แ ห ง
และเครดิตในเอเซีย
ประเทศไทย ชั ้ น ๕ หมู  ๒ ถนนนครอิน ทร
Association of Asia Confederation of ตำบลบางสี ท อง อำเภอบางกรวย นนทบุ รี
Credit Unions : ACCU
๑๑๓๓๐
โทร. ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๒, ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๔
อชต. ๐๓๖/๖๓
โทรสาร ๐ ๒๔๙๖ ๑๒๖๓
๑๗ ส.ค.๖๒ - ๑๖ ส.ค. ๖๔
๒

๓

๔

มูลนิธิศูนยศึกษาที่อยูอาศัยแหงเอเชีย ๗๓ ซอยสนธิวัฒนา ๔ ถนนลาดพราว ๑๑๐
(Asian Coalition for Housing
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
Rights : ACHR)
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๕๓๘ ๐๙๑๙, ๐ ๒๕๓๐ ๔๕๕๐
อชต. ๐๐๓/๖๓
โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๐๑
๒๘ มิ.ย. ๖๒ - ๒๗ มิ.ย. ๖๔
มูลนิธิสิกขาเอเซีย
๑๐๐/๑๔-๑๕-๑๘-๒๐ ซอยเคหะคลองเตย ๔
Sikkha Asia Foundation
ถนนดำรงลัทธพิพัฒน แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
อชต. ๐๕๕/๒๕๖๓
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๗๕๖๗-๘
๒๘ มิ.ย. ๖๓ - ๒๗ มิ.ย. ๖๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๐๐๕๕
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
๑๖๔/๒๓ หมูที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย
(Daughter of Charity Vincent De ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
Paul Foundation)
๔๐๐๐๐
อชต. ๐๐๔/๖๓
โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔
๒๗ ก.ค.๖๒ - ๒๖ ก.ค. ๖๔
-๒๙-

วัตถุประสงค

๑.ดำเนินการออมทรัพยและเครดิตสง เสริม
สหกรณ แ ละธุ ร กิ จ การเงิ น ขนาด เล็ ก
นวัตกรรมในการสรางเงินออมที่ยั่งยืนและ
สหกรณเครดิตในพมา
๒. สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนของระบบ
สถาบันการเงินที่มุงเนนเปาหมายในชนบท
ที่มีสวนชวยในการบรรเทาความยากจน

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย กั ม พู ช า ลาว ฟ ล ิ ป ป น ส
อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ
เนปาล
นางสาวอิลินีตา วี ซาน โรค
(Miss Elenita V. San Roque)
ตำแหนง ผูอำนวยการ

ตามโครงการที ่ ไ ด ร ั บ ความช ว ยเหลื อ ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ทางดานการเงินหรืออื่นๆ จากองคการเอกชน
ตางประเทศ
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
ตำแหนง ประธานมูลนิธิ
ตามโครงการที ่ ไ ด ร ั บ ความช ว ยเหลื อ เนนพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ทางดานการเงิน หรืออื่น ๆ จากองคการ จังหวัดพะเยา ตาก
เอกชนตางประเทศ
นายธีรพล สุลินทาบูรณ
ตำแหนง ประธานกรรมการ
ตามโครงการที ่ ไ ด ร ั บ ความช ว ยเหลื อ ขอนแกน เลย อุดรธานี กาฬสินธุ
ทางดานการเงิน หรืออื่น ๆ จากองคการ นครราชสีมา ชัยภูมิ พะเยา กาญจนบุรี
เอกชนตางประเทศ
ปทุมธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช
นางสาวสถาน บุญขันธ
ตำแหนง ประธานมูลนิธิ

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๕
มูลนิธิออยสกา (ประเทศไทย
OISCA (Thailand)

๖

๗

๘

อชต. ๐๖๒/๖๒
๒๗ ก.ค. ๖๒ - ๒๖ ก.ค.๖๔
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว
(กรีนพีซ เอส อี เอ Greenpeace
SEA Foundation : Greenpeace
อชต. ๐๕๒/๖๒
๑๐ ม.ค. ๖๒ - ๙ ม.ค. ๖๔
มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุมแมน้ำโขงแหง
ประเทศไทย
Enfants du Mekong Foundation

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

วัตถุประสงค
ทองที่ดำเนินการ
ตามโครงการที ่ ไ ด ร ั บ ความช ว ยเหลื อ ระนอง สุรินทร ขอนแกน ลำพูน เชียงราย
ทางดานการเงิน หรืออื่น ๆ จากองคการ
นายอารี ชองกูเลีย
เอกชนตางประเทศ
ตำแหนงประธานกรรมการ

๑๓๘/๑ อาคารทอง ชั้น ๒ ถนนสุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๑
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๑๙๒๙
๘๖ ซอยเซ็นหลุยส ๒ ถนนสาทรใต ๑๓
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑

การอนุรักษสิ่งแวดลอม สรางจิตสำนึกให ประเทศไทย
ประชาชนตระหนักในภาวะโลกรอน

อชต.
/๖๔
๗ มิ.ย. ๖๓ - ๖ มิ.ย. ๖๕
มูลนิธิศูนยกลางเพื่อพัฒนาทรัพยากร ๑๓/๒๑ อาคาร เอส.แอล.ดี. ชั้น ๒
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม
ซอยศาลาแดง ๑ ถนนพระราม ๔
(Center for Energy Environment
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Resources Development Foundation ๑๐๕๐๐
: CEERD)
โทร. ๐๒ ๒๓๕ ๕๘๑๖
อชต. ๐๓/๖๔
โทรสาร ๐๒ ๒๓๖ ๙๕๗๔
๒ มี.ค. ๖๒ - ๑ มี.ค. ๖๔

-๓๐-

นายโอภาส ปญญา
ตำแหนง ประธานมูลนิธิ
จั ด หาพ อ แม อ ุ ป ถั ม ภ สำหรั บ เด็ ก ด อ ย ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
โอกาส เพื ่ อ ให ไ ด ร ั บ การศึ ก ษาอย า ง ในลุมแมน้ำโขง
ตอเนื่อง
นายโลอิก เซดริก อีฟ ลาอาล
(Mr. Loic, Cedric, Yves LAHALLE
ตำแหนง ผูชวยผูอำนวยการ
เพื ่ อ ดำเนิ น โครงการศึ ก ษาวิ จ ั ย พั ฒ นา กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ
สงเสริม ฝกอบรม และเผยแพรความรูใน กรุงบรัสเซลล ประเทศเบลเยียม
ดานพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล อม นายเทียรี่ เลอแฟฟร (Mr.Thierry lefevre)
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเสนอ ตำแหนง ประธานกรรมการและ
แนวทางปฏิ บ ั ต ิ แ ละการจั ด ทำแผนและ ที่ปรึกษาโครงการ หรือนางวิภาพรรณ
นโยบายในดานดังกลาวใหแกหนว ยงาน เลอแฟฟร ตำแหนง กรรมการและเลขาธิการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนทั่วไป มูลนิธิ

ลำดับที่
ชื่อองคการ
๙
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน

(Technology Promotion Association (ThailandJapan))

ที่ตั้ง
เลขที่ ๕-๗ ซอยสุขุมวิท ๒๙
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

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

-๓๑-

วัตถุประสงค
สนับสนุนกิจกรรม แลกเปลี่ยน เพื่อนำไปสู
การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมความสัมพันธ
อันดีระหวางประเทศญี่ปุนและประเทศไทย

ทองที่ดำเนินการ
ประเทศไทย และภูมิภาค (ดำเนินงาน
ในกลุมประเทศอาเซียน
นายสุรพันธ เมฆนาวิน
ตำแหนง นายกสมาคม

