
 
 
 
 

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต 
ให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

 ๐ ๒๓๕๔ ๐๑๑๘ 

 

 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 



สรุปประเภทและจำนวนองค์การเอกชนต่างประเทศ 
 
 

 
ประเภทของการเข้ามาดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ 

 

 
จำนวนองค์การ 

 
๑. องค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗) 
 

 
๒๓ 

 
๒. องค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค 

ในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอ่ืน (อชภ.๗) 
 

 
๔๙ 

 

 
๓. องค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับ             
    ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออ่ืนๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗) 
 

 
๑๐ 

 
รวม 

 

 
๘๒ 

 
 
 
 
 
 

สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗) 
              หน้า 

 
๑.  องค์การแตร์ เด ซอมม์ (Terre Des Hommes)       ๑ 

๒.  ศูนย์อเมริกันเพ่ือแรงงานนานาชาติ        ๑ 
     (American Center for International Labour Solidarity : ACILS) 
๓.  องค์การฮิวแมนิตี แอนด์ อินคลูชั่น (Humanity & Inclusion (HI))    ๑ 

๔.  มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) (Reiyukai (Thailand) Foundation)     ๒ 
๕.  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature International : WWF)  ๒ 
๖.  สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society : WCS)    ๓ 

๗.  องค์การยุติธรรมนานาชาติ (The International Justice Mission : IJM)    ๓ 

๘.  สมาคมทองแดงนานาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      ๓ 
      (Copper Development Centre - South East Asia) 
๙. สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพ่ือโลกและมนุษย์ในอนาคต      ๓ 
      (ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain) 
๑๐. สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก (German Help)     ๔ 
๑๑. องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศเกาหลี Korea Copyright Protection Agency   ๔ 
      (KCOPA) – Bangkok Office 
๑๒. องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Friends International)      ๔ 
๑๓. องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์   ๕ 
      (National Democratic Instutute for International Affairs) 
๑๔. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization (Japan)) ๕ 
๑๕. องค์การโคเรีย อะโกร - เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ (Korea Agro-Trade Center, Bangkok) ๕ 
๑๖. ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว    ๖ 

(Tokyo Metropolitan Small and Medium Enterprise Support Center) 
๑๗. สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน (ไออาร์ไอ) (International Republican Institute (IRI)) ๖ 
๑๘. มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ (Pestalozzi Children’s Village Foundation)   ๖ 
๑๙. องค์การอไลท์ (Alight)          ๗ 
๒๐. สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย (The Zoological Society of London : ZSL)  ๗ 
๒๑. มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย (Konrad – Adenauer – Stiftung e.V)   ๗ 
๒๒. องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ เรลโรด (Operation Underground Railroad, Inc.)  ๘ 
๒๓. องค์การเวิร์ลแชร์ World Share        ๘ 
 
 
 
 
 
 



      สารบัญ 
 
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย

และดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗) 
  หน้า 

 
๑.  องค์การอินเตอร์แอคท์  (Interact)       ๙ 
๒.  สถาบันนานาชาติเพ่ือการประหยัดพลังงาน (International Institute for Energy Conservation : IIEC) ๙ 
๓.  องค์การศุภนิมิตสากล สำนักงานภาคพ้ืน เอเชียแปซิฟิค      ๙      

(World Vision International - Asia Pacific Regional Office) 
๔.  องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา     ๑๐ 
     (Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development : AFPPD) 
๕.  มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล  (Hanns Seidel Foundation - Indochina Regional Office)   ๑๐ 
๖.  องค์การไดอาโกเนีย  (Diakonia)        ๑๐ 
๗.  องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Family Health International : FHI)   ๑๑ 
๘.  องค์การอ็อกแฟม  (Oxfam)         ๑๑ 
๙.  สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association : PATA)  ๑๑ 
๑๐. องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย–เอเชียแปซิฟิก (Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS–AP)  ๑๒ 
๑๑. องค์การแคร ์ (CARE)         ๑๒ 
๑๒. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International, Inc.)     ๑๒ 
๑๓. องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล (HelpAge  International)    ๑๓ 
๑๔. องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์, อิงค์      ๑๓  
     (Education Development Center, Inc. : EDC) 
๑๕. องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children International)   ๑๓ 
๑๖. มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  (Heinrich Boell Foundation)      ๑๔ 
๑๗. สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน  (Summer Institute of Linguistics, Inc.)   ๑๔ 
๑๘. มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล  (ECPAT International     ๑๔ 
๑๙. องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council)  ๑๕ 
๒๐. มูลนิธิเพ่ือการวิจัยโรคเอดส์แห่งสหรัฐอเมริกา       ๑๕      

 (American Foundation for AIDS Research : amfAR) 
๒๑. องคก์รพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection)     ๑๖ 
๒๒. องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (The International Commission of Jurists : ICJ) ๑๖ 
๒๓. องค์การแพ็ค (Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT)   ๑๗ 
๒๔. องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค  (Internews Network)      ๑๗ 
๒๕. องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิตี้  (Leonard Cheshire Disability)    ๑๗ 
๒๖. องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย     ๑๘ 
        (ChildFund International USA Asia Region) 
๒๗. สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ  มูฟเมนท์       ๑๘ 
      (International Institute of the IOGT - NTO Movement) 
๒๘. สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  (Institute for Global Strategies)    ๑๘ 

 



สารบัญ 
 

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค                         
ในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗) 

       หน้า 
๒๙. องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์  (Church World Service ,Inc)    ๑๙ 
๓๐. สมาคมความช่วยเหลือเพ่ือร่วมมือและเพ่ือการพัฒนา      ๑๙ 
       (Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED) 
๓๑. สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนาแห่งเอเชีย  (FORUM ASIA)   ๑๙ 
๓๒. องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas - VSO    ๒๐ 
๓๓. องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์รอล ดีเวลลอปเม้นท์   ๒๐ 
        (WINROCK International Institute for Agricultural Development) 
๓๔. องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International Limited)   ๒๐ 
๓๕. องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary   ๒๑ 
      Association (FAVA)) 
๓๖. ไชนา เมดิคอล บอร์ด (China Medical Board)      ๒๑ 
๓๗. คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe  e.V)       ๒๒ 
๓๘. มูลนิธิแมกซ์ (The Max Foundation)        ๒๒ 
๓๙. องค์กรมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกียวโต (National University           ๒๒ 
      Corporation Kyoto University) 
๔๐. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  (Friedrich-Ebert-Stiftung)       ๒๒ 
๔๑. มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)        ๒๓ 
๔๒. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom)  ๒๓ 
๔๓. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation Society - Asia : WCS - Asia) ๒๓ 
๔๔. องค์การโฟร์พาวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FOUR PAWS International)    ๒๔ 
๔๕. องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ประเทศไทย      ๒๔ 

(International Rescue Committee, Inc. (IRC)) 
๔๖. สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น       ๒๔ 

(Japan Transport and Tourism Research Institute (JTTRI) 
๔๗. องค์การแพนเทอรา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้      ๒๕ 

(Panthera South and Southeast Asia Regional Office) 
๔๘. สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิค (Asia and Pacific Seed Alliance Ltd. : APSA) ๒๕ 
49. องค์การเกื้อฝันเด็ก ระดับภูมิภาค (Child’s Dream Regional Office)    25 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
 

รายชื่อองค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗) 

 
       หน้า 

 
๑. สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย      ๒๖ 
    (Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU) 
๒. มูลนิธิศูนย์ศึกษาท่ีอยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights : ACHR)  ๒๖ 
๓. มูลนิธิสิกขาเอเซีย (Sikkha Asia Foundation)       ๒๗ 
๔. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม (Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation)   ๒๗ 
๕. มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) (OISCA (Thailand))      ๒๗ 
๖. มูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) (Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace)          ๒๘ 
๗. มูลนิธเิพ่ือเด็กยากจนลุ่มแมน่้ำโขงแห่งประเทศไทย (Enfants du Mekong Foundation)  ๒๘ 
๘. มูลนิธิศูนย์กลางเพ่ือพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม     ๒๘ 

(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) 
๙. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand-Japan))           ๒๙    
๑๐. มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (SOS Children’s Foundational  ๒๙ 

Of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the Queen)       

 
 
 
            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย (อช.๗) 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑ องค์การแตร์ เด ซอมม์ 

Terre Des Hommes 
ประเทศเยอรมนี 
 
อชต.  ๓๐/๖๔ 
๒๖ ส.ค. ๖๓ - ๒๕ ส.ค. ๖๕ 

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

ช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
เพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก ่น แม ่ฮ ่องสอน สม ุทรปราการ 
เชียงราย ลำปาง 
 
นางสาวทิพย์สุดา ทวีแสงสุขสกุล 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ 
American Center for International 
Labour Solidarity : ACILS 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต.  ๓๗/๖๔ 
๗ ต.ค. ๖๓ - ๖ ต.ค. ๖๕ 

๒๘๗ ห้อง ๑๘๐๔ อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์  
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๑ ๑๕๔๔ - ๔๕ 

ให้บริการการศึกษาด้านแรงงานและการ
ให้บร ิการสมาช ิกเพื ่อให ้ผ ู ้นำสหภาพ
แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสมาชิกรู้ถึงสิทธิและหน้าที่
ของตนเองรวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน 

สหภาพแรงงานในกร ุงเทพฯ  เขตร ังสิต 
นวนคร อ้อมน้อย อ้อมใหญ่ พระประแดง 
จังหว ัดสมุทรปราการ  นนทบุร ี สระบุรี  
สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา และขอนแก่น 
นายเดวิด จอห์น โดมินิค เวลช   
(Mr. Dovid John Dominic Welsh)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย 
 

๓ องค์การฮิวแมนิตี แอนด์ อินคลูชั่น 
(Humanity & Inclusion (HI)) 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต.  012 /๖๕ 
๗ ก.ย. ๖๔ - ๖ ก.ย. ๖๖ 

๙/๒๔๓ หมู่บ้านแม่สอดวิลล่า  
ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐ 
โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓ 
โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓ 

พัฒนางานด้านกายอุปกรณ์ และรองเท้า
พิเศษ สำหรับคนพิการ ฟื ้นฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการในชุมชน ช่วยผู้สูงอายุเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 

กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
 
นางแอนเจลินา โรบินสัน  
(Mrs. Angelina Robinson)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการประเทศไทย  

 
  



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๔ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) 

Reiyukai (Thailand) Foundation) 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
อชต.      /๖๕ 
๓ มิ.ย. ๖๕ - ๒ มิ.ย. ๖๗ 

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 
 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์ใน
ด้านจิตใจ โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา
วัฒนธรรม จริยธรรม และกิจกรรมสาธารณ
กุศล 

กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ จังหวัดอ่ืนๆ และพ้ืนที ่
ที่ประสบภัยสึนามิ เช่น พังงา ระนอง 
นายธีรวัฒน์ อุ่นสินมั่น ตำแหน่ง ประธาน
กรรมการมูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) และ 
นางสาวมิสึโยะ มัตสึชิตะ 
(Miss Mitsuyo Matsushita) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการมูลนิธิเรยูไก 
ประจำประเทศไทย 

๕ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
World Wide Fund for Nature 
International: WWF 
 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
อชต.  ๒๐/๖๕ 
๑๓ ก.พ. ๖๕ - ๑๒ ก.พ.๖๗ 

๙ อาคารพิสิษฐ์บิลดิ้ง ชั้น ๒ และชั้น ๓  
ซอยประดิพัทธ์ ๑๐ (ประชานิมิต)  
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๓ – ๐๕  
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๖ 

เพื่อหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และการสร้างโลกอนาคตที่มนุษย์สามารถอยู่
อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติได้ต่อไป โดยการ
ปกป้องความหลากหลายของพันธุกรรม ชนิด
สายพันธุ์ และระบบนิเวศน์ ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืน และ
สนับสนุนให้ลดการบริโภคพลังงาน ลดการใช้
ทรัพยากร ลดมลพิษ และกากของเสีย 

หนองคาย บึงกาฬ เพชรบุรี สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก ๒๕ จังหวัด 
 
นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

๖ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า 
(Wildlife Conservation Society : WCS) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต.  ๖๒/๖๔ 
๒๗ ก.ค. ๖๔ - ๒๖ ก.ค. ๖๖ 

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

แก้ปัญหาการพิทักษ์สัตวป์่า โดยมุ่งเน้นถึง 
พันธุ์สัตวท์ี่จะมชีีวิตอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีการ
พิทักษ์และจัดการครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวาง 
ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ์ และที่มีมนษุย์
ติดต่อกับ สัตว์ปา่ โดยสมาคมให้ความสนใจ
สิ่งมีชีวิตที่ อาศัยบนดินและใต้นำ้ในทวปีอัฟ
ริกา เอเชียลาติน อเมริกา และอเมริกาเหนือ 

อุทยานแห่งชาติป่าแก่งกระจาน 
จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จ.อุทัยธานี  
จ.นครสวรรค์ จ.กาญจนบุรี  
จ.ตาก 
นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาขาในประเทศไทย 

      -๒- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๗ องค์การยุติธรรมนานาชาติ 
The International Justice Mission: IJM 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต.        /๖๕ 
๒๗ ก.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.ค. ๖๗ 

อาคารรสาทาวเวอร์ ๑ ชั้น ๑๖ ยูนิตที่ 
๑๖๐๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนพหลโยธิน  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๗ ๐๕๑๒-๑๓ 

ให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐและองค์กร
อ่ืนๆ ในการป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก โดย
การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง การจัด
บ้านพักฉุกเฉิน ให้การดูแลฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจ ให้คำปรึกษาด้าน กฎหมาย ให้
ทุนการศึกษา และทุนฝึกอาชีพ เป็นต้น 

เชียงใหม่ เชียงราย และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือ 
 
นายแอนดรูว์ ฌอน วสุวงค์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย 

๘ สมาคมทองแดงนานาชาติประจำ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Copper Development Centre - 
South East Asia 
 
ประเทศสิงคโปร์ 
อชต.   ๒๑/๖๕ 
๒๔ พ.ย. ๖๔ - ๒๓ พ.ย. ๖๖ 

อาคารปาร์ค เวนเซอร์  อีโคเพล็กซ์ ชั้น ๑๘ 
เลขที่ ๕๗ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร.  
โทรสาร  

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทองแดง   
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี  
สุราษฎ์ธานี 
 
นายกิตติศักดิ์ สุขวิวัธน์  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการในประเทศไทย 

๙ สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก    
และมนุษย์ในอนาคต  
ATD Quart Monde - Terre et 
Homme de Demain 
 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต.  ๑๙/๖๔ 
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 

ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
หรือกลุ่มบุคคล ในการให้ความช่วยเหลือ
สน ั บสน ุ นและส ่ ง เสร ิ มการพ ัฒนา       
ค ุณภาพช ีว ิต แก ่ เด ็กด ้อยโอกาสและ
ครอบครัว  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
งานศิลปะ การอ่านหนังสือ การฝึกอาชีพ 
จัดทัศนศึกษา เป็นต้น 
 

เน้นพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ 
ศรีสะเกษ 
 
นายโล้ว จี้ เพ้ง 
( Mr. LOW Chee  Peng) 
ตำแหน่งผู้อำนวยสมาคม ฯ 

                        -๓- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๐ สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู ้ตกทุกข์  

ได้ยาก German Help 
 
ประเทศเยอรมัน 
อชต.  ๓๘/๖๔ 
๒๙ ม.ค. ๖๔ - ๒๘ ม.ค. ๖๖ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
อาคาร ๓๔ ห้อง ๒๐๒ ถนนนางลิ้นจี่  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๑ ๐๘๓ ๒๓๓ ๓๖๒๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๗๖๒              
www.dhv-thailand.de 

ช่วยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลต่างชาติ
ทั่วไปที่เป็นผู้ประสบปัญหา 

ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน 
 
นางสาวศิริรัตน์ ศุกรภาค 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสมาคมฯ 

๑๑ องค์การคุ้มครองลิขสิทธิ์แห่งประเทศ
เกาหล ี
Korea Copyright Protection 
Agency (KCOPA) – Bangkok 
Office 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อชต.  ๔๒/๖๔ 
๒๗ พ.ค. ๖๔ - ๒๖ พ.ค. ๖๖ 
 

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

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ระเบียบการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศไทย เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
นายพย็อง ยอล อัน  
(Mr. Byung  Ryul  Ahn)  
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการองค์การคุ ้มครอง
ลิขสิทธิ์แห่งประเทศเกาหล ี
 

๑๒ องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
Friends International  
 

ประเทศฝรั่งเศส 
อชต. ๕๘/๒๕๖๔ 
๒๘ ก.ค. ๖๔ - ๒๗ ก.ค. ๖๖ 

๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
และเลขที่ ๖๐๑ ห้อง เอ็นวี ๑๘ ถนน กม.๕ 
ฝั่งซ้าย ตำบลอรัญประเทศ  
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕  

โครงการให้ความช่วยเหลือในการปกป้อง
คุ ้มครองเด็กและเยาวชนผู ้ด ้อยโอกาส 
ให้บริการด้านจิตสังคมและดำเนินการ
ส่งกลับเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่าง
ยั่งยืน (ท้ังเด็กไทยและเด็กต่างชาติ) 
 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
จ.นนทบุรี จ.สระแก้ว 
 
นางสาวอรวรรณ  เสาวพัฒน์  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการประเทศไทย  

                               -๔- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๑๓ องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว
ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์  
National Democratic Instutute 
for International Affairs 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
อชต.      /๖๔ 
๗ มิ.ย. ๖๕ - ๖ มิ.ย. ๖๗ 
 

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

ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
และการมีส่วนร่วมในประเทศไทย 

ทั่วประเทศไทย 
 
นายเอ็ดมันด์ เอเฟ็นดิจา 
(Mr. Edmond Efendija) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำ
ประเทศไทย 

๑๔ องค์การสนับสนนุนกัศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น  
Japan Student Services 
Organization (Japan) 
 

ประเทศญี่ปุ่น 
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 

ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในประเทศญี่ปุ่น 
 

ทั่วประเทศไทย 
 
นางสาวนันทพร  ชื่นกระโทก 
ตำแหน่ง ผู้แทนและเจ้าหน้าที่แนะแนว
การศึกษาสำนักงานประเทศไทย 

๑๕ องค์การโคเรีย อะโกร - เทรด      
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  
Korea Agro - Trade Center, 
Bangkok 
 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อชต.          /๖๕ 
๒๒ ส.ค. ๖๔ - ๒๑ ส.ค. ๖๖ 

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

ส่งเสริมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน 
อุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและการ
ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่บุคคล   
ที่สนใจทั่วไป 

ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
 
นายจูยง ลี (Mr. Jooyong Lee)  
ตำแหน่ง ผู้จัดการองค์การประจำประเทศไทย 

                           -๕- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๖ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว 
(Tokyo Metropolitan Small and 
Medium Enterprise Support 
Center) 
ประเทศญี่ปุ่น 
 

อชต.   18/๖๕ 
๒๓ ธ.ค. ๖๓ - ๒๒ ธ.ค. ๖๕ 
 

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

เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุ ่น ในประเด็นผู ้ประการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเทศไทย 
 
 
นายยาสุฮิเดะ ซะไค (Mr. Yasuhide Sakai) 
ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 

๑๗ สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน 
(International Republican 
Institute (IRI)) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต. ๑๐/๖๔ 
๒๖ ก.ค. ๖๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๕ 
 

อาคารโฟร์วิงส์แมนชั่น เลขที่ ๓๒/๑-๔ 
ห้อง ๒๗ เอ สุขุมวิทซอย ๓  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
โทร. ๐ ๒๖๕๑ ๓๕๔๒ 

เพื ่อดำเนินการโครงการเสริมสร้างพลัง
สตรีและเยาวชน ส่งเสริมธรรมาภิบาลและ
เสริมสร้างศักยภาพของภาคประชาสังคม 
โดยร่วมทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคม 
และหน่วยงานรัฐในประเทศไทย 

ประเทศไทย 
 
นายชยพล  จันทร์ประเสริฐ 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี และ/หรือ นายคริสโตเฟอร์ อีริค 
ย อ น กี  ( Mr. Christopher Eric Yonke) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยสำนักงานประเทศไทย 

๑๘ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ 
(Pestalozzi Children’s Village 
Foundation) 
 

สมาพันธรัฐสวิส   
อชต.     007 /๖๕ 
๑๘ ก.ค. ๖๔ - ๑๗ ก.ค. ๖๖ 

เลขที่ ๑๒๙/๕๒ หมู่ที่ ๒ (หมู่บ้านวรารมย์ 
เจริญเมือง ซอย ๒/๒) ตำบลต้นเปา  
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๐๐ ๖๖๘๑ และ  
๐๘๑ ๘๑๕ ๐๓๐๗ 

ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศ ึกษา
สำหรับเด็ก เพ่ือให้เด็กกลุ่มเปราะบาง   ได้
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ           โดย
กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กกลุ่มเปราะบางที่
อาศัยอยู ่ในพื ้นที ่ตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมา   

ชายแดนไทย-เมียนมา   
(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก 
และกาญจนบุรี) 
 
นางสาวสุรพร สุริยมณฑล  
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย 

                                  -๖- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๙ องค์การอไลท์ (Alight) 

 
ประเทศสหรัฐอมริกา  
อชต.   ๔๕/๖๔ 
๑๘ ก.ค. ๖๔ - ๑๗ ก.ค. ๖๖ 

อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส  
ชั้น ๓๖ ห้องที่ ๑๗ เลขที่ ๘๗/๒ ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๕ ๓๑๓๕ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการป้องกัน
การเกิดโรคไข้มาลาเรียและวัณโรค รวมทั้ง
การให้ความรู้ทางวิชาการ ให้คำปรึกษา 
ค ำแนะนำ  แล ะด ำ เน ิ น ก า ร อ ื ่ น  ๆ               
ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อลดการแพร่เชื ้อโรคไข้
มาลาเรียและวัณโรค รวมถึงการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาส ั งคมท ี ่ ทำงานเก ี ่ ยวก ับโรค             
ไขม้าลาเรียและวัณโรค 

ประเทศไทย บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 
(จังหวัดกาญจนบุรี และระนอง) 
 

นางสาวฟีฟี่ สตรีฟ ซาบาง  
(Miss Fifi Satrif Sabang)  
ตำแหน่ง ผู้ดำเนินงานแทนองค์การอไลท์ 

๒๐ สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) 
ประเทศไทย  
(The Zoological Society of London:ZSL)  
ประเทศอังกฤษ  
อชต.  ๖๑/๖๔ 
๒๔ ส.ค. ๖๔ - ๒๓ ส.ค. ๖๖ 
 

เลขที่ ๗๕/๙ หมู่ ๑ หมู่บ้านพฤกษากาญจน์๑ 
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัด 
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓ 

เพ่ือให้การสนับสนนุและชว่ยเหลือในด้าน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์ป่าในประเทศไทย 

ประเทศไทย 
 
นางสาวธนกฤตา อ่อนศรี  
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์การ 

๒๑ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย 
(Konrad – Adenauer – Stiftung e.V) 
 
ประเทศเยอรมนี 
อชต.  ๑๑ /๖๔ 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ 
 

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

ตามโครงการสำนักงานมูลนิธิคอนราด  
อาเดนาวร ์  ประเทศไทย ความร ่วมมือ       
ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ 

ประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
จังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาค 
นางเซลีน อแก็ธ โนแยล คาโร 
(Mrs. Celine-Agathe Noyale Caro)  
ตำแหน่ง ผู ้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ 
ประเทศไทย 

 
                                              -๗- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๒๒ องค์การโอเปอร์เรชั่น อันเดอร์กราวด์ 

เรลโรด  
(Operation Underground 
Railroad, Inc.) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต.   ๓๖/๖๔ 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ 

เลขที่ ๓๓ อาคารบ้านราชครู ห้อง ๓๐๔  
ถนนพหลโยธิน ๕ แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 
โทรศัพท์ ๐๘๔ ๔๙๒ ๘๐๘๖ 

๐๘๖ ๓๘๘ ๙๖๙๖ 

เพื่อดำเนินโครงการ “การปฏิบัติการพิเศษ
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบในเด็ก (Elimination 
of Child Trafficking & Prevention of 
Illegal Exploitation of Children 
(Operation Underground Rescue) ) ” 
เพ่ือช่วยเหลือเด็กจากการถูกกดขี่เป็นทาสให้
ได้รับอิสรภาพ ทำลายเครือข่ายอาชญากรรม 
และสร้างสภาพแวดล้อมที ่ปลอดภัยและ
เหมาะสม สำหรับการฟื ้นฟูเด็กที่ตกเป็น
เหยื ่อของอาชญากรรมการค้ามนุษย์และ
สนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่
เกี ่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยการจัดการ
ฝ ึกอบรมและสน ับสน ุนอ ุปกรณ ์  และ
ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์” 

ประเทศไทย (ท่ัวราชอาณาจักร) 
 
นายเจอรี่  ไมเคิล โกเวน   
(Mr. Jerry Michael Gowen)  
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ   

๒๓ องค์การเวิร์ลแชร์  
World Share 
สาธารณรัฐเกาหลี 
 
อชต.  ๔๗/๖๔ 
๑๒ ก.ย. ๖๓ - ๑๑ ก.ย. ๖๕ 
 

๗๗๐/๑๖ หมู่บ้านพาทิโอ ซอยพัฒนาการ 
๓๘ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง        
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๐๐๐ ๔๒๒๕ 

เพื ่อสนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชน    
ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือ
ปัจจัยพ้ืนฐานของเด็กกำพร้า  

ประเทศไทย  
 

นายสึง ซอล ฮวง (Mr. Seung Chul Hwang) 
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการองค์การเวิร ์ลแชร์ 
สำนักงานประเทศไทย 

                          -๘- 



 
 

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทยและดำเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗) 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑ องค์การอินเตอร์แอคท์ 

(Interact) 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ.    /๖๕ 
๓ มิ.ย. ๖๕ - ๒ มิ.ย. ๖๗ 

๑๕๘/๒๐ โครงการกรีนพลัสมอล์ล ๑  
เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย ๔ หมู่ ๔  
ตำบลป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕ 

ขอบเขตด้านส ิทธ ิเด ็กด ้านการต่อต ้าน
การค้ามนุษย์ ด้านสิ ่งแวดล้อม และด้าน
ความร่วมมือกับพันธมิตรแก่ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 

ประเทศไทย เน้นพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และประเทศกัมพูชา 
นางสาวมาเรีย ซูซานน์ ยุน ฟินเนวิดสัน  
(Miss Maria Susann Yoon Finnevidsson) ตำแหน่ง 
ผู้จัดการโครงการสำนักงานภูมิภาค และนางลินเนีย เอมมา 
คริสตินา โอเบิร์ก  (Mrs.Linnea Emma  Kristina Aberg) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค  

๒ สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัด
พลังงาน  
(International Institute for Energy 
Conservation : IIEC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๑๓ /๖๔ 
๓ มิ.ย. ๖๓ - ๒ มิ.ย. ๖๕ 

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

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการ
กำหนดนโยบายต่างๆ และให้การฝึกอบรม
ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาคเทคนิค      
แก่รัฐบาลและเอกชน ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน การใช้ไฟฟ้าและ มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเทศไทย จ ังหว ัดส ุพรรณบุร ี ระยอง 
ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย เวียดนาม 
ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เนปาล แอฟริกาใต้ 
 
นายซานเจย์ ดูเบ 
(Mr. Sanjay Dube) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

๓ องค์การศุภนิมิตสากล สำนักงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค 
(World Vision International - Asia 
Pacific Regional Office) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๕๕/๖๔ 
๔ มิ.ย. ๖๔ - ๓ มิ.ย. ๖๖ 

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

ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาทุนทรัพย์ 
รวมถ ึง ความช ่วยเหล ือทางว ิช าการ
บุคลากรอื่นๆ โดย จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก การบรรเทา
ทุกข์ การให้ความรู ้ เรื ่องเอชไอวี/เอดส์    
ยาเสพติด สิทธิเด็ก เป็นต้น 
 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช และประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
 
นางเทเรซ่า แอน เฟอร์รารี่  
(Mrs. Teresa Ann Ferrari)  
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

               -๙- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๔ องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย
ด้านประชากรและการพัฒนา 
Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development : AFPPD 
 

สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ.  ๕๙/๖๔ 
๒๔ ต.ค. ๖๔ - ๒๓ ต.ค. ๖๖ 
 

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

สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการรณรงค์
พัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิตและจัด
ประชุมสมัชชาระหว่างประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 
นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ 
ตำแหน่ง เลขาธิการ AFPPD 

๕ มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล Hanns  
Seidel Foundation – Indochina 
Regional Office 
ประเทศเยอรมนี 
 

อชต./ภ.  ๓๙/๖๔ 
๗ มิ.ย. ๖๔ - ๖ มิ.ย. ๖๖ 
 

๑๐ ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขุมวทิ ๒๔ 
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๑๐ 
  

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค
อินโดจีน 

ประเทศไทย (ทุกจังหวัด) และประเทศลาว 
 
ดร.อักเซล นอยแบร์ต 
(Dr. Axel Neubert) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย 
 
 

๖ องค์การไดอาโกเนีย 
Diakonia 
 

ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ.    /๖๕ 
๓ มิ.ย. ๖๕ - ๒ มิ.ย. ๖๗ 
 

๒๙/๓๗ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต            
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๓๐๐ ๐๙๙ 
โทรสาร. ๐๕๓ ๒๔๗ ๔๙๔ 

สนับสนุนด้านการศึกษา สิทธิมนุษยชน  
สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้อพยพและพัฒนา
เกษตรกรรมแก่ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาและ
ผู้ด้อยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย 
 

ประเทศไทย บังคลาเทศ อินเดีย กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา พม่าเวียดนาม 
 
นางอรรถยาลักษณ์ ใจบุญ  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน  
และธุรการส่วนภูมิภาค  

 
 

           -๑๐- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๗ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล   
Family Health International : FHI 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.  002/๖๕ 
๒๙ ต.ค. ๖๔ - ๒๘ ต.ค. ๖๖ 

๑๓๐ – ๑๓๒ อาคารสินธรทาวเวอร์ ๓ ชัน้ ๑๙ 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ และเลขที่ 127 
อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 9 ถนนสาทร 5  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
10120 
โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๕๒๐๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๒๑๑๔ 

เพื ่อพัฒนาและวิจัยด้านสาธารณสุขและ
ส ุ ขอนาม ั ย  โภชนาการ  การศ ึ กษา 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
เพื ่อให้ความช่วยเหลือทางวิทยาการด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ และให้ทุนสำหรับพัฒนา
โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อใช้ปรับปรุง
อนาม ัยเจร ิญพ ันธุ์  ในกล ุ ่ มประชากร
ผู้ด้อยโอกาส 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ชลบุรี ประเทศลาว กัมพูชา เนปาล อินเดีย 
เวียดนาม จีน บังคลาเทศ 
 
นางแจ็คเกอร์ลีน อาว แม็คเฟอร์สัน  
(Mrs. Jacqueline Au McPherson) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก 

๘ องค์การอ็อกแฟม Oxfam 
 
สำนักงานใหญ่ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.   ๖๗/๖๔ 
๑๗ ส.ค. ๖๔ - ๑๖ ส.ค. ๖๖ 

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

ให ้ความช ่วยเหล ือด ้ านมน ุษยธรรม       
การพัฒนาชุมชน และการบรรเทาทุกข์ 
เช ่ น  ช ่ วย เหล ื อด ้ านเอชไอวี /เอดส์  
การเกษตรกรรมแบบย ั ่ งย ืนและการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานและสตรี 
 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
กัมพูชา และติมอร์ตะวันออก 
 
นางจิรัญญา สายเกษม 
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการองค์การ 
อ็อกแฟม ประเทศไทย 

๙ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค
เอเช ียแปซ ิฟ ิก  Pacific Asia Travel 
Association: PATA 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.       /๖๕ 
๖ ต.ค. ๖๔ - ๕ ต.ค. ๖๖ 

127 เกสรทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนราชดำริ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 
โทร. ๐ 2017 5757 
 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแก่สมาชิกและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยเป็นศูนย์กลางการ
ดำเนินการส่งเสริมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนและ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศไทย ประเทศในภ ูม ิภาคเอเชีย            
แปซิฟิค และประเทศในลุ่มแมน่้ำโขง 
 
นายไพโรจน์ เกียรติทันสมัย 
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
 

                            -๑๑- 



 
 

          -๑๒- 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๐ องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย  -

เอเชียแปซิฟิก  
Jesuit Refugee Service Asia 
Pacific : JRS - AP 
ประเทศอิตาลี 
อชต./ภ. ๐๒๖/๖๔ 
๑๙ พ.ย. ๖๓ - ๑๘ พ.ย. ๖๕ 

๔๓ มุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซอยราชวิถี๑๒ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐                   
โทร.๐ ๒๖๔๐ ๙๕๙๐, ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๘๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๓๒ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย
และผู ้พลัดถิ ่นที ่ได้รับความเดือดร้อน       
จากภัยสงคราม ความขัดแย้ง และไม่ได้
ร ับความย ุต ิธรรม ผ ู ้ เป ็นเหย ื ่ อของ
เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ให้ได้รับการดูแล
เ อ า ใ จ ใ ส ่ อ ย ่ า ง  สมคว รต า ม ห ลั ก
มนุษยธรรม 

กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และประเทศติมอร์
ตะวันออก 
 
นายหลุย์ โรบินสัน บาโคโม่  
(Mr. Louie Robinson Bacomo) 
ตำแหน่ง ผ ู ้อำนวยการองค ์การเยส ุ อิต
สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 

๑๑ องค์การแคร์ CARE 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.      /๖๕ 
๒๐ พ.ย. ๖๓ - ๑๙ พ.ย. ๖๕ 

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

๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนยากจน
และกลุ่มคนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเอง และมีการพัฒนาการ
อย่างยั่งยืน 
๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสรมิด้าน 
สุขอนามัย แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ 
และบุคคลในครอบครัว 
๓.ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ศรีลังกา 
เนปาล อินเดีย อัฟกานิสถาน และ 
ทาจีกีสถาน 
 
นายมูฮัมหมัด มูซา  
(Mr. Muhammad Musa)  
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการสำนักงานบริหาร
ภูมิภาคเอเชีย  

๑๒ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล 
Plan International, Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.  ๕๑/๖๔ 
๓๐ เม.ย. ๖๔ - ๒๙ เม.ย. ๖๖ 
 

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

๑.เพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน 
ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาใน
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น 
๓ สนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
เช่น การฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการในประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย  

ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ 
ระนอง พังงา และประเทศชั้นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
 
นายคาร์ล แมทเทียส บรูเนอสัน  
(Mr. Carl Mattias Bryneson)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำสำนักงาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๓ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

HelpAge  International 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๕๒/๖๔ 
๒๖ ธ.ค. ๖๓ - ๒๕ ธ.ค. ๖๕ 

อาคารสตาร์เวิร์ค ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๖  
เลขที่ ๘๗/๙ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
50000 

ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต         
ที่ดีข้ึน 
 

ประเทศไทย จีน กัมพูชา อินเดีย ลาว 
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม 
นายเฮ็ดวาโด้ คลิน (Mr.Eduardo Klien) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
 

๑๔ องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ 
เซ็นเตอร์, อิงค์ 
Education Development Center, 
Inc. : EDC 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๕๖/๖๔ 
๔ พ.ค. ๖๔ - ๓ พ.ค.๖๖ 

เลขที่ 48/257 อาคารชุดโครงการ           
“เมย์แฟร์ เพลส สุขุมวิท ๖๔”  
ซอยสุขุมวิท ๖๔  ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
โทร. 0816824625 

ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอื่น 
ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื ่น ๆ 
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การศึกษาและ
การพัฒนาบุคคล เช่น ป้องกันแก้ไขปัญหา
โ ร ค เ อดส ์  ก า ร ว ิ จ ั ยพ ฤ ต ิ ก ร รมทา ง
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เป็นต้น 
 

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม 
จีน และอินเดีย 
 
นางสาวอรัญญามาศ งามวงษ์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาค
เอเชีย 

๑๕ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่าง
ประเทศ 
Save the Children International 
 

ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.         /๖๕ 
๒๒ ส.ค. ๖๔ - ๒๑ ส.ค. ๖๖ 
 

๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔  
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒ ๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘ 
โทรสาร ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
สิทธิของเด็กเพื ่อให้ได้รับความคุ ้มครอง 
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคม 
 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา 
พม่า และลาว 
 
นายโทมัส โจนาธาน เฮาเวลส์  
(Mr. Thomas Jonathan Howells) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายมนุษยธรรม
ภูมิภาคเอเชีย 

                                                                                                                       
              -๑๓- 

 
 



 
 

ดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๖ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ 

Heinrich Boell Foundation 
 

ประเทศเยอรมนี 
อชต./ภ. 014/๖๕ 
๑ มี.ค. ๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๗ 

๓๒/๔ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาดี)         
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
  

ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
การฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา และการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 
 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
นางสาวเลอา เกิลนิทซ์ 
(Miss Lea Goelnitz) 
ตำแหน่ง ผู ้อำนวยการมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ 
สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(กรุงเทพฯ) 
 

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

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

การสนับสนุนและจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
ทำการศึกษาภาษาต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
หรือไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบภาษาต่างๆ 
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช ่น ฝ ึกอบรม 
นักภาษาศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และประเทศอ่ืนๆ               
ในภูมิภาค 
 
นายแคมเบล จอห์น ปรินส์  
(Mr. Cambell John Prince) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 

๑๘ มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล 
ECPAT International  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 
อชต./ภ.      ๒๔/๖๔ 
๘ พ.ย. ๖๓ - ๗ พ.ย. ๖๕ 

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

เพื่อรณรงค์ยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ โดยให้การ 
สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย และ 
องค์กรเอกชนอื ่น ๆ ที ่ม ีอุคมการณ์ร่วมกัน    
การจ ัด ฝ ึกอบรมส ัมมนาให ้ความร ู ้ แก่
เครือข่ายและ องค์กรต่าง ๆ 

ประเทศไทย ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคอเมริกา 
ภูมิภาคยุโรปประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย 
 
นายเออร์วิน ออสการ์ มอม (Mr. Erwin 
Oscar Mom) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร หรือ นายกียอม แลนดรี  
(Mr. Guillaume Landry) ตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ  

-๑๔- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑๙ องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง 

(Hong Kong Trade Development 
Council) 
 
ประเทศฮ่องกง 
 
อชต./ภ. ๒๘/๖๔ 
๘ พ.ย. ๖๓ - ๗ พ.ย. ๖๕ 
 

๙๘ อาคารสารทรสแควร์ ชั้น ๙ ห้องเลขที่ ๙๐๖ 
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร.๐ ๒ ๓๔๓ ๙๐๐๐ # ๙๐๐๕ 

๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านธรุกจิต่อ
ผู้ประกอบการส่งออกสินคา้ของไทยไปยังฮ่องกง 
และให้ข้อมูลรายละเอยีดธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของฮ่องกง 
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของ
ตลาดสำหรับบริษัทไทยและบริษัทฮ่องกง 
๓. เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของฮ่องกงต่อ
ตลาดโลก 
๔. เพื่อส่งเสริมใหฮ้่องกงมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
การบริการและข้อมูลในธุรกิจระหว่างประเทศ 
๕. เพื่อยกระดับฐานะของฮ่องกงให้เป็นเมือง
แห่งธุรกิจระหว่างประเทศของจีน 
๖. เพื่อยกระดับฮ่องกงในฐานะคู่ค้า และเป็นเวที
สำหรับธุรกิจโลกและผู้สนับสนุนการค้าเสรี 

ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม 
 
 
นายทิน ไหว่ ปีเตอร์ หว่อง  
(Mr. Tin Wai Peter Wong)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย 

๒๐ มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์แห่ง 
สหรัฐอเมริกา 
American Foundation for AIDS  
Research : amfAR 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๔๙/๖๔ 
๔ เม.ย. ๖๔ - ๓ เม.ย. ๖๖ 

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

ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยเพ่ือ
การศึกษา และอบรมการบำบัดรักษาโรค
เอดส์ เช่น สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบด ี
 

ประเทศไทย จีน ไต้หวัน เขตการปกครอง
พิเศษฮ่ององ มาเลเซีย 
 
นางสาวแอนเน็ต เฮรัน ซอห์น  
(Miss Annette Haeran Sohn) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการ 

-๑๕- 

 

 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๒๑ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 

World Animal Protection  
 
ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ.  016/๖๕ 
๑๗ ก.ค. ๖๔ - ๑๖ ก.ค. ๖๖ 

ชั้น ๒๗ เลขที่ ๒๕๓ อโศก ถนนสุขุมวิท ๒๑ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 

โทร. ๐ ๘๑๔๐๗ ๕๒๔๐ 

 

๑.ส่งเสริมการพิทักษ์สัตว์ ป้องกันการ
กระทำอันโหดร้ายต่อสัตว์ การบรรเทาทุกข์ 
ตลอดจน การรักษาพยาบาลให้แก่สัตว์ 
ที่ได้รับการทารุณกรรมในประเทศไทย 
และทุกภูมิภาคของโลก 
๒. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทาง 
ด้านวิชาการ และด้านการเงินแก่องค์กร 
มูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ ในประเทศไทย 
ตลอดจน ประเทศสมาชิกในต่างประเทศ 
๓.ให้การสนับสนุนการฝึกสอนแก่
อาสาสมัครและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความรู้ในการพิทักษ์ป้องกันการกระทำอัน
โหดร้ายต่อสัตว์ และการบรรเทาทุกข์
ให้แก่สัตว์ที่ได้รับการทารุณกรรม 

เอเชียตอนบน และเอเชียอาคเนย์ 
 
นางสาวโรจนา สังข์ทอง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาค 

๒๒ องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์
สากล  
The International Commission of 
Jurists: ICJ 
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
อชต./ภ.    /๖๕ 
๓๐ เม.ย. ๖๕ - ๒๙ เม.ย. ๖๗ 
 

 ๙/๔ หมู่บ้านสีฟ้า ซอยพหลโยธิน ๙  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
 

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมใน
ภ ูม ิภาคเอเช ียแปซ ิฟ ิค เพ ื ่อส ่ง เสริม
สนับสนุนความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย เนปาล และศรีลังกา 
 
นางเจนนิเฟอร์ ซาวดารี่ ทัมบายาห์ 
(Mrs.Jennifer Soundari Thambayah) 
ตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง 
 และรักษาการผู้อำนวยการโครงการภูมิภาค
สำนักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  

   -๑๖- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๒๓ องค์การแพ็ค 
Private Agencies Collaborating 
Together, Inc.: PACT 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.        /๖๕ 
๒๘ พ.ค. ๖๕ - ๒๗ พ.ค. ๖๗ 
 

ยูนิต ๑๘๐๒ ชั้น ๑๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด 
เลขที่ ๒๐๘ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี              
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖ - ๖๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙ 

ให ้ความสนับสนุนตามโครงการความ
ร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อมในภูม ิภาคลุ่ม  
แม่น้ำโขง  ด้านงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร 
ว ัสด ุอ ุปกรณ์ รวมทั ้งความช ่วยเหลือ
ทางด ้านว ิชาการและท ี ่ปร ึกษาด ้าน
สิ ่งแวดล้อมแก่ประเทศกลุ ่มภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 
 

ก ร ุ ง เ ท พม ห า น ค ร  ช ล บ ุ รี  เ ช ี ย ง ใ หม่  
นครราชสีมา ขอนแก่น 
 
นางสาวสุกานดา เจริญกิติวรากร 
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์การแพ็ค (PACT) 

๒๔ องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
Internews Network 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. 008/๖๕ 
๑๑ ก.ย. ๖๔ - ๑๐ ก.ย. ๖๖ 
 

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

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการสำนักงานสนับสนุน 
ภูมิภาคเอเชีย 

ทั่วประเทศไทย 
 
นายไบรอัน แดเนียล แฮลลี่ย์  
(Mr.Brian Danieal Hanley) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย 

๒๕ องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์          
ดิสอะบิลิตี้ 
Leonard Cheshire Disability 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๒๗/๖๔ 
๒๙ ม.ค. ๖๔ - ๒๘ ม.ค. ๖๖ 

 ๙๘ อาคารสาธร สแควร์ ชั้น ๓๗  
ห้อง ๓๗๑๒ ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๖๓๘๙ 

ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการ    
ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเอเชียตะวันออก 

ประเทศไทย ฟ ิล ิปป ินส ์จ ีน อ ินโดน ี เซีย 
มาเลเซีย 
 
นางสาวบาร์กา เฮนรี่ 
(Miss Barkha henry) 
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายดูแลและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการ 
 

-๑๗- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๒๖ องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ 

สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย 
ChildFund International USA Asia 
Region 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๕๓/๖๔ 
๒๘ ก.ค. ๖๔ - ๒๗ ก.ค. ๖๖ 
 

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

ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะสำหรับเด็ก 
ครอบคร ัวและช ุมชน และช ่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 
 

ประ เทศ ไทย  อ ั ฟก าน ิ ส ถ าน  อ ิ น เ ดี ย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ติมอร์ตะวันออก ศรี
ลังกา 
 
นายโรแลนด์ แองเกอเรอร์  
(Mr. Roland Angerer)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย 

๒๗ สถาบันนานาชาติไอโอจีที - เอ็นทีโอ         
มูฟเมนท์ 
International Institute of the 
IOGT - NTO Movement 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. 19/๖๕ 
๒๕ ธ.ค.๖๔ - ๒๔ ธ.ค. ๖๖ 

เลขที่ ๑๘๑/๓๐๑ หมู่ที่ ๓ โครงการพร้อมท์
บิสซิเนส โฮม ถนนโพธาราม ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๘๗๒ ๘๘๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๕๑ ๗๗๖ 

ลดผลกระทบท ี ่ เก ิดจากการบร ิ โภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติด
อื่น ๆ เป็นการสร้างสรรค์สังคมและช่วย
ลดปัญหาความยากจน 
 

ประเทศไทย  พม่า  ลาว  กัมพูชา 
 
นายลาร์ส โจฮัน เลนนาร์ท เบงส์สัน  
(Mr.Lars Johan Lennart Bengtsson) 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส 

๒๘ สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก 
Institute for Global Strategies 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ. ๐๖๐/๖๓ 
๙ ก.ย.๖๓ - ๘ ก.ย.๖๕ 

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

การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์สำหรับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 
 
นายเท็ตสึโอะ คุยามะ  
(Mr.Tetsuo Kuyama)  
ตำแหน่ง ผู้ดำเนินงานแทนองค์การ 
ในประเทศไทย 

 
-๑๘- 



 
 

-๑๙- 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๒๙ องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์ 

Church World Service ,Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๔๖/๖๔ 
๒๗ ม.ค. ๖๔ - ๒๖ ม.ค. ๖๖ 
 

๓๒๘ อาคารสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย    
ชั้น ๑๐ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี          
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๔ ๖๐๗๘ 

พ ัฒนาการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานให ้ แก่
ผู ้ด้อยโอกาสในชุมชนส่งเสริมความรู้ด้าน
การทำอาช ีพใน ชุมชนแบบยั ่งย ืนให ้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น สามารถพึ่งตนเองได้ 
และการช่วยเหลือผู้อพยพผู้ประสบภัย 

ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
 
นางปภินดา เว็นดิตตี้   
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน 
 

๓๐ สมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือ
และเพื่อการพัฒนา 
Agency for Technical 
Cooperation and Development : 
ACTED 
 

ประเทศฝรั่งเศส 
อชต./ภ.  ๔๑/๖๔ 
๒๗ ก.พ. ๖๔ - ๒๖ ก.พ. ๖๖ 
 

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

เพื ่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และ การพัฒนาแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
การรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา 
 
 
นางพรทิพย์ ยธิกุล  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
 

๓๑ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาแห่งเอเชีย 
FORUM ASIA 
 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
อชต./ภ.  ๒๓/๖๕ 
๕ เม.ย. ๖๕ - ๔ เม.ย. ๖๗ 

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

เป็นองค์กรสมาชิกขององค์กรพัฒนาที่
ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียอันรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายสู่
นานาชาติ 

ประเทศไทย บังคลาเทศ พม่า กัมพูชา อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย มองโกเลีย เนปาล 
ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรี
ลังกา ไต้หวัน และติมอร์ตะวันออก 
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 
ผู้อำนวยการประเทศไทย 



 
 

 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๓๒ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ

Voluntary Service Overseas-VSO 
 

ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๐๕๙ /๖๔ 
๒๘ ส.ค.๖๓ - ๒๗ ส.ค. ๖๕ 

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

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการสำนักงานภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิค อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา 

ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย จีน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล 
ทาจิกิสถาน และปาปัวนิวกินี 
 

นางสาวอภิญญา อดทน  
ตำแหน่ง ผู ้ดำเนินงานสำนักงานภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก 

๓๓ องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล               
อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์รอล          
ดีเวลลอปเม้นท์ (WINROCK 
International Institute for Agricultural 
Development) 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๑๓/๖๕ 
๑๘ ธ.ค. ๖๓ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕ 

571 อาร์เอสยูทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้องเลขที่  
4 - 5 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
0895393953 
 

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
เอเชียขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศแห่งสหร ัฐอเมร ิกา (USAID Asia 
Counter Trafficking in Persons (USAID 
Asia CTIP) และโครงการเครือข่ายนวัตกรรม
การเกษตรระดับโลก (Global Agriculture 
Innovation Network) 

ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
และปาปัวนิวกินี 
 
นายวิลเลี่ยม เดวิด สปาร์กส์  
(MR. WILLIAM DAVID SPARKS) 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประเทศไทย 

๓๔ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(Amnesty International Limited) 
 

ประเทศสหราชอาณาจักร 
 

อชต./ภ.   ๐๑๗/๖๕ 
๒๑ ม.ค. ๖๕- ๒๐ ม.ค. ๖๖ 

เลขที่ ๘๗  ชั้น ๑๖ อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ 
(M Thai Tower) ออล ซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๘ ๗๕๔ ๓๙๙๕ 

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื ่อช่วยเหลือให้บุคคลทุกคนได้รับ
สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองโดยปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ระหว ่างประเทศอื ่นอย ่างเต ็มท ี ่  โดย
ดำเนินการใด ๆ ที่มุ่งเน้นการป้องกันและ
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย กัมพูชา พิจิ มาเลเซีย เมียนมา 
ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
 
นางสาวเพชราภรณ์ ตู้จินดา  
ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานและการเงิน 

                       -๒๐- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๓๕ องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์

แห่งเอเชีย (Federation of Asian 
Veterinary Association (FAVA)) 
 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
อชต./ภ.  ๒๖ /๖๕ 
๑๑ มี.ค. ๖๕ - ๑๐ มี.ค. ๖๗ 

ที่ทำการสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๖๙/๒๖  
ปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ 
องค์กรต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อม ของสัตวแพทย์ในภูมิภาคและ
สมาคมส ัตวแพทย ์แห ่งโลก ในระดับ
นานาชาติ การร่วมมือกับประเด็นสำคัญ
ของโลกด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยทำบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ 
แ ห ่ ง โ ล ก  แ ล ะ ร ่ ว ม มื อ ก ั บ  VNU 
exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการ
ให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประเทศ
สมาชิกและสัตว ์แพทย์ใน ประเทศลุ่ม
แม่น ้ำโขง ได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม ในการเตรียมพร้อมเข้า
ส ู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ ียนในพ.ศ.
๒๕๕๘ 

ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา 
กัมพูชา 
 
ศ.สพ.ญ.ดร. อัจฉริยา ไศละสูต 
ตำแหน่ง เลขาธิการองค์การฯ 

๓๖ ไชนา เมดิคอล บอร์ด  
(China Medical Board)   
 
 
สหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.   68/๖๔ 
๒๑ ก.ย. ๖๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๖ 

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

๑. เพ ื ่อสน ับสน ุนองค ์กรและหน่วยงาน         
ที่เกี ่ยวข้องในการพัฒนาระบบสาธารณสุข   
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค
อาเซียน 
๒. เพ ื ่ อพ ัฒนาศ ักยภาพของผ ู ้ นำการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข
และความเป็นธรรมด้านสุขภาพในประเทศ
ไทยและประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา 
 
 
นายปิยะ หาญวรวงค์ชัย  
ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

                      -๒๑- 

 



 
 

                        -๒๒- 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๓๗ คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ  

(Kindernothilfe e.V.) 
ประเทศเยอรมนี 
อชต./ภ. 005/๖๕ 
๒๑ ก.ย. ๖๔ - ๒๐ ก.ย. ๖๖ 

เลขที่ ๑/๑๒ โครงการเชียงใหม่โกลเด้นทาวน์ 
หมู่ ๖ ถนนสมโภชน์เชียงใหม่  ๗๐๐ ปี 
ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๒๗๐ 

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ตามโครงการเพื ่อสนับสนุนการ พัฒนา
ศักยภาพและสิทธิของเด็ก สตรีและผู้เยาว์
ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและด้อยโอกาส 

ประเทศไทย ลาว และเมียนมา 
 
นางสาวสุพาณี  ธนีวุฒิ  
ตำแหน่ง ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย  

๓๘ มูลนิธิแมกซ์ (The Max Foundation) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๒๕/๖๕ 
๒๒ มี.ค. ๖๕ - ๒๑ มี.ค. ๖๗ 

บ้านเซเวียร์ เลขที่ ๔๓ ซอยราชวถี ๑๒ 
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕,                 
             ๐ ๒๒๗๘ ๕๒๓๘ 

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงยา
รักษาโรคมะเร็งและการรักษาโรคมะเร็งใน
ประเทศไทย ให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ 
ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรงมะเร็ง
และครอบครัว 

ประเทศไทย  อินเดีย มาเลเซีย และ
แอฟริกาใต้ 
 
นายวิรัช แซ่ก๊วย  
ตำแหน่ง ผู้บริหารโครงการ 

๓๙ องค์กรมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยเกียวโต (National 
University Corporation Kyoto 
University) 
ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ.  ๐๔๘/๖๔ 
๗ มี.ค. ๖๔ - ๖ มี.ค. ๖๖ 

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

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
เพื ่อให้ความช่วยเหล ือประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนในโครงการ
สน ับสน ุนก ิจกรรมการค้นคว ้าว ิจ ัยและ      
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
เก ียวโต ศ ูนย ์อาเซ ียน สำน ักงานสาขา
ประเทศไทย 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา สงิคโปร์ 
ฟิลิปปนิส์ บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา 
และลาว 
 
นายเออิจิ นาวาตะ (Mr. Eiji Nawata) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 

๔๐ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
 (Friedrich-Ebert-Stiftung)  
ประเทศเยอรมนี  
 

อชต./ภ. ๕๔/๖๔ 
๒๔ ส.ค ๖๔ - ๒๓ ส.ค. ๖๖ 

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

เข้ามาจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
ตามโครงการส่งเสริมโมเดลในการพัฒนา
เศรษฐกิจ งานที่มีคุณค่า การศึกษา และ
บทบาทพลเม ืองในการพัฒนาสังคมใน
ประเทศไทย และส่งเสริมการพัฒนางานที่มี
คุณค่าในประเทศกัมพูชา  

ประเทศไทย กัมพูชา 
 
นางเวสนา โรดิช (Mrs. Vesna Rodic) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำมูลนิธิ  
ฟรีดริค เอแบร์ท สำนักงานประเทศไทย 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๔๑ มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. 006 /๖๕ 

๒๘ พ.ย.๖๔ – ๒๗ พ.ย. ๖๖ 

อาคารชลนัต์ทิพย์ ชั้น ๖ ห้อง ๖CD เลขที่ ๓๘ 
ถนนคอนแวนต์ แขวงสลีม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๔๔ -๗ 
โทรสาร ๐ ๒๒๓๗ ๗๐๑๑ 
 

 

เพื ่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างพลังสตรี ส่งเสริมการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ อันจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ขยายโอกาส และ
สนับสนุนให้ทวีปเอเชียซึ ่งกำลังพัฒนาเป็น
ภูมิภาคที ่มีพลัง มีความก้าวหน้าและเติบโต
อย่างยั่งยืน 

ประเทศไทย จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว 
เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ เนปาล  
ศรีลังกา บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน 
ปากีสถาน มาเลเซีย 
นายโธมัส เออร์วิน พาร์ค  
(Mr. Thomas Irwin Parks IV)  
ตำแหน่ง ผู้แทนมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย 

๔๒ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ 
(Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom) 
 
ประเทศเยอรมนี 
 

อชต./ภ.  010/๖๕ 
๒๘ พ.ย.๖๔ – ๒๗ พ.ย. ๖๖ 

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

ตามโครงการการศึกษาภาคพลเมือง  
หลักนิติธรรม สังคมพหุนิยม และตลาดเสรี
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเอเชียตะวันออก 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ราชบุรี นครปฐม โดยร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง) และจังหวัด
อื่นๆ กลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และตะวันออก โดยเฉพาะประเทศไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เวียดนาม กัมพูชา 
ฮ่องกง และเกาหลีใต้  
นายโมริทส์ ปีเตอร์ ไคลเนอ-บลอคฮอฟ 
(Mr.Moritz Perter Kleine-Brockhoff)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 

๔๓ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงาน
ภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation 
Society - Asia : WCS - Asia) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.   004/๖๕ 
๑๖ ส.ค. ๖๓ - ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

เลขที่ 55/303 เมืองทองธานี โครงการ 5 
ซอย 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน
กำกับดูแลการบริหารงานด้านการ
อนุรักษ์ซึ่งครอบคลุมประเทศต่าง ๆ    
ในภูมิภาคเอเชีย 

กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ลาว พม่า มาเลเซีย 
ไทย และเวียดนาม 
นางสาวพนมพร  ปฏิทัศน์  
ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานภูมิภาคเอเซีย 

                     -๒๓- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๔๔ องค์การโฟร์พาวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

(FOUR PAWS International) 
ประเทศออสเตรีย 
 
อชต./ภ.  ๖๕/๖๔ 
๑๓ มี.ค. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ 

อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์  
เลขที่ ๘๙ ชั้น ๒๐ ยูนิตเลขที่ ๒๐๐๔-๒๐๐๗ 
(ห้องเลขที่ ๒๐๘๑ และ ๒๐๘๓  
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  
กทม. ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ 0818132516 

ประสานงานและให้บร ิการเพื ่อการคุ ้มครอง
พิทักษ์ สัตว์ การบริหารโครงการต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวข้องในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะว ันออกเฉ ียงใต ้  เพ ื ่อให้การศ ึกษาและ
ตระหนักรู ้ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดทาง
จริยธรรมกับมนุษย์ให้มีความเข้าใจและใช้หลัก
จริยธรรมกับสัตว์โลก ที ่อาศัยอยู ่ร ่วมกันทั้ง
ปัจจุบันและอนาคต 

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

๔๕ องค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว 
คอมมิตตี (ไออาร์ซี) ประเทศไทย  
(International Rescue 
Committee, Inc. (IRC)) 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๔๔/๒๕๖๔ 
๑๓ มี.ค. ๖๔ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ 
 

อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น ๒ เลขที่ ๘๘๘  
ห้องเลขท่ี ๒๑๓ - ๒๑๗ ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
๑๐๓๓๐  
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๘๑๓ ๒๕๑๖ 

เพื ่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์และการ
สาธารณสุข การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงและการล่วงละเมิดแก่สตรีและเด็กให้
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หลักสูตรวิชาชีพ
และการพัฒนาค ุณภาพชีว ิตให ้แก ่ผ ู ้ ได ้รับ
ผลกระทบและผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาและ
ประเทศอื่นที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 
ในประเทศไทย และให้การสนับสนุนการโยกยา้ย
ถิ่นฐานแก่ผู้หนีภัยการสู้รบในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืน ๆ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ตาก และ
ราชบ ุร ี  ประเทศเม ียนมา และประเทศ
มาเลเซีย 
 
 
นายดาร์เรน สกอต เฮิรตช์   
(Mr. Darren Scott Hertz)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย 

๔๖ สถาบันวิจัยด้านการขนส่งและการ
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Transport 
and Tourism Research Institute 
(JTTRI) 
ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ.  ๒๔/๖๕ 
๒๓ ก.พ. ๖๕ - ๒๒ ก.พ. ๖๗ 

เลขที่ ๑๕๙/๒๗ อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 
ชั้น ๑๗ ห้องเลขที่ ๑๗๐๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ 
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตว ัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
 

เพื ่อให้ความช่วยเหลือประเทศในอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศไทย ประเทศอินเดียและ
ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการวิจัยและสำรวจด้าน
การขนส่งและการท่องเที ่ยว จัดสัมมนาและ
กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการขนส่งและ
การท่องเที่ยว รวบรวมข้อมูลแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความร่วมมือด้านการขนส่งและการ
ท่องเที่ยว 

ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 
 
นายทาคากิ ซาวาดะ  
(Mr. TAKAAKI SAWADA) 
ตำแหน่ง ผู้แทนองค์กรอาวุโส 

                         -๒๔- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๔๗ องค์การแพนเทอราเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และเอเชียใต้ (Panthera 
South and Southeast Asia 
Regional Office) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
 

อชต./ภ. ๒๗/๖5 
๒๓ ก.พ. ๖5 - ๒๒ ก.พ. ๖7 

เลขที่ ๗๕/5 หมู่ ๑ หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ ๑  
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง  
จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓ 

เพื ่อให้การสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การ   
แพนทาราในการอนุรักษ์สัตว์ตระกูลแมวป่าระดับ
ภูมิภาค โดยจะสนับสนุนและประสานงานในเรื่อง
การบริหารจัดการ การเสริมสร้างศักยภาพด้าน
วิชาการและการหาทุนเพื่อให้สามารถดำเนินงาน
ตามวิส ัยทัศน์ของแผนงานในประเทศภายใต้
ภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และ
ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนพันธกิจของแพนทารา 
(Panthera) ประเทศไทย 

ประเทศไทย อินเดีย เนปาล อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย 
 
นางสาวกฤษณา  แก้วปลั่ง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
แพนเทอรา (Panthera) ประเทศไทย 

๔๘ สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชีย
และแปซิฟิค (Asia and Pacific 
Seed Alliance Ltd.: APSA) 
ประเทศสิงคโปร์ 
อชต/ภ ๐๖/๖๔ 
๒๓ ก.พ.  ๖๔ -  ๒๒ ก.พ. ๖๕ 

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 7 สถาบันค้นคว้าและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๕๔๖๗ 

เพ่ือส่งเสริมความยั่งยืนของการพัฒนา
คุณภาพเมล็ดพันธุ์และอุตสาหกรรม   
เมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค 

กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม 
 
นางสาวกนกวรรณ ชดเชย  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหาร 
สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟิค (APSA)   
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องค์การเกื้อฝันเด็ก ระดับภูมิภาค 
(Child’s Dream Regional Office) 
 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
อชต./ภ.        /๖5 

เลขที่ 23๘/3 ซอยบุญเมือง ถนนวัวลาย 
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

เพื่อดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและ
การศึกษาเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เพื ่อให้การ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ เมียนมา สปป.
ลาว กัมพูชา และไทย ในด้านการพัฒนาการศึกษา
และสาธารณสุข รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ สร้างพลังชุมชนที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นโครงการความร่วมมือที่
องค์การ Child’s Dream Association Switzerland 
ทำขึ้นเพื ่อดำเนินงานในประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 

เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และไทย 
 
นางคริสทีน ไรน์ฮาร์ท รีดิงเกอร์  
(Mrs. Christin Reinhardt - Riedinger) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

            -๒๕- 



 
 

รายชื่อองค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗) 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๑ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

และเครดิตในเอเซีย 
Association of Asia Confederation of 
Credit Unions : ACCU 
  
อชต. 001 /๖5 
๑๗ ส.ค.๖๔ - ๑๖ ส.ค. ๖๖ 

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

๑.ดำเนินการออมทรัพย์และเครดิตส่งเสริม
สหกรณ ์และธ ุ รก ิ จกา ร เ ง ิ นขนาด เล็ ก 
นวัตกรรมในการสร้างเงินออมที่ยั ่งยืนและ
สหกรณ์เครดิตในพม่า  
๒. สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระบบ
สถาบันการเงินที่มุ่งเน้นเป้าหมาย  ในชนบท
ที่มีส่วนช่วยในการบรรเทาความยากจน 

ประเทศไทย ก ัมพ ูชา  ลาว  ฟ ิล ิปป ินส์  
อินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ 
เนปาล 
นางสาวอิลินีต้า วี ซาน โร๊ค  
(Miss Elenita V. San Roque) 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
 

๒ มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย 
(Asian Coalition for Housing 
Rights : ACHR) 
 
อชต. ๕๗/๖๔ 
๒๘ มิ.ย. ๖๔ - ๒๗ มิ.ย. ๖๖ 

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

๑. เพื ่อเป ็นศูนย ์ข ้อม ูลและสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยปัญหาที่อยู่อาศัย ตลอดจนแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในชุมชน
แออัด ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค 

๒. เพื ่อเผยแพร่ป ัญหาและแนวทางแก ้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ  

๓. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดแนวทางพัฒนา
ที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานให้สามารถพัฒนาชุมชน
ของตนต่อไป 
๔.ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรม/
ส ัมมนาทางว ิชาการ ระหว ่างน ักว ิชาการ 
นักพัฒนา และผู ้นำชุมชน เพื ่อให ้เก ิดการ
แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
 
 
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

                                                   -๒๖-  
  



 
 

 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๓ มูลนิธิสิกขาเอเซีย 

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

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

๑. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
๒. โครงการห้องสมุดชุมชน  
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่  
๔. โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส 
๕. โครงการบริหารจัดการหอพักพึ่งพาตนเอง    
๖. ศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ   
       

เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพะเยา ตาก 
 
นายธีรพล สุลินทาบูรณ์  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ 

๔ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม 
(Daughter of Charity Vincent De 
Paul Foundation) 
 
อชต.  ๖๔/๖๔ 
๒๗ ก.ค.๖๔ - ๒๖ ก.ค. ๖๖ 

๑๖๔/๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์   
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔ 

สงเคราะห์ และพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ พะเยา กาญจนบุรี 
ปทุมธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช  
นางสาวสถาน  บุญขันธ์ 
ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

๕ มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) 
OISCA (Thailand) 
 
อชต.  ๖๕/๖๔ 
๒๗ ก.ค. ๖๔ - ๒๖ ก.ค.๖๖ 

๘๑ ถนนท่าดินแดง แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๑ 
โทรสาร ๐ ๒๔๓๗ ๗๒๗๔ 
 

๑.เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศปา่ชายเลนให้กลับคืน
สู่ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ  
๒. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของ
ทรัพยากรป่าชายเลน 
๓. เพื่อปลูกฝังให้เด็กได้รับทราบถึง
ความสำคัญของปา่ไม้ และการปลูกปา่ 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์จากปา่ 
๔. เพื่อความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
    

ระนอง สุรินทร์ ขอนแก่น ลำพูน เชียงราย 
 
นายอารี ชองกูเลีย  
ตำแหน่งประธานกรรมการ 

                                       -๒๗- 



 
 

 
ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 

๖ มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว  
(กรีนพีซ เอส อี เอ)  
Greenpeace SEA Foundation : 
Greenpeace 
 
อชต.  ๔๓/๖๔ 
๑๐ ม.ค. ๖๔ - ๙ ม.ค. ๖๖ 

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

 

การอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนตระหนักในภาวะโลกร้อน 

 

ประเทศไทย 
 
นางสาวเพิลร์ วงศ์ภูษณชัย 
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ 
 
 

 
๗ มูลนิธิเพื่อเดก็ยากจนลุ่มแม่น้ำโขงแหง่ประเทศไทย 

Enfants du Mekong Foundation 
 
อชต.    /๖๕ 
๗ มิ.ย. ๖๕ - ๖ มิ.ย. ๖๗ 

๘๖ ซอยสาทร ๑๓ ถนนสาทร          
แขวงยานนาวา  เขตสาทร   
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑ 

จัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ สำหรับเด็กด้อยโอกาส 
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ                     
ในลุ่มแม่น้ำโขง 
 
นายกาเอตง ฒอง มารี เดอลาตเทรอ  
(Mr. Gaetan Jean Marie DelattRe)  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

๘ มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Center for Energy Environment 
Resources Development Foundation : 
CEERD) 
 
อชต.  ๔๐/๖๔ 
๒ มี.ค. ๖๔ - ๑ มี.ค. ๖๖ 
 

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

เพ่ือดำเนินโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ในด้าน
พลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทาง
ปฏิบัติและการจัดทำแผนและนโยบายในด้าน
ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และสาธารณชนทั่วไป 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ 
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม 
 
นายเท ียร ี ่  เลอแฟฟร ์  (Mr.Thierry 
lefevre) 
ตำแหน่ง ประธานกรรมการและ 
ที่ปรึกษาโครงการ หรือนางวิภาพรรณ  
เลอแฟฟร์ ตำแหน่ง กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิ 

 
                                            -๒๘- 



 
 

ลำดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องที่ดำเนินการ 
๙ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุ่น)  (Technology Promotion 
Association (Thailand-Japan))              
 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
อชต.  ๑๘ /๖๔ 

๑๖ ส.ค. ๖๓ - ๑๕ ส.ค. ๖๕ 

เลขที่  ๕-๗ ซอยสุขุมวิท ๒๙  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 

 

สนับสนุนกิจกรรม แลกเปลี่ยน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ในภาคอุตสาหกรรม โดยส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่น

และประเทศไทย 

ประเทศไทย และภูมิภาค (ดำเนินงานในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน) 
 
นายสุรพันธ์ เมฆนาวิน  
ตำแหน่ง นายกสมาคม 

10 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
(SOS Children’s Foundation of 
Thailand under the Royal Patronage 
of H.M. the Queen) 

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

เลขที่ ๑๘ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท 
ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง สมุทรปราการ 
๑๐๒๗๐ และเลขที่ ๑๖๓ อาคารรัชต์ภาคย์  
ชั้น ๔ ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙ 

สนับสนุนด้านการเงินและการบริหารงาน
ส่วนอื ่นแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพ่ือช่วยเหลือ
เด็กกำพร้า ไร้ที ่พึ ่ง ด้วยวิธีจัดครอบครัว
ทดแทน 

สมุทรปราการ หนองคาย สงขลา เชียงราย 
ภูเก็ต และอุดรธานี 
 
พลตำรวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 
ตำแหน่ง ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
 

 
 
 
 
 
 

                      
                   -๒๙- 


