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๑.  องค์การแตร์ เด ซอมม์ Terre Des Hommes       ๑ 

๒.  ศูนย์อเมริกันเพ่ือแรงงานนานาชาติ        ๑ 
     American Center for International Labour Solidarity : ACILS 

๓.  องค์การคอมมูนิต้า อินคอนโทร Comunita Incontro      ๑ 

๔.  องค์การลา แชน เดอ เลสปัวร์  La Chaine de l’ Espoir : C.D.E.    ๒ 

๕.  องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล (SOS Children’s Village International)    ๒ 

๖.  องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (Handicap International)    ๒ 

๗.  มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) Reiyukai (Thailand) Foundation)     ๓ 

๘.  องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล World Wide Fund for Nature International : WWF  ๓ 

๙.  สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Society : WCS)    ๓ 

๑๐. องค์การยุติธรรมนานาชาติ The International Justice Mission : IJM    ๔ 

๑๑. สมาคมทองแดงนานาชาติประจ าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      ๔ 
      Copper Development Centre – South East Asia 

๑๒. สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก    และมนุษย์ในอนาคต      ๔ 
       ATD Quart Monde – Terre et Homme de Demain 
๑๓. สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก German Help     ๕ 
๑๔. องค์การคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี Korea Copyright Commission    ๕ 
๑๕. องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล Friends International      ๕ 
องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas – VSO    ๕ 

๑๖. มูลนิธิ นัฟฟิค Nuffic Stichting        ๖ 
๑๗. องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์   ๖ 
      National Democratic Instutute for International Affairs 
๑๘. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น Japan Student Services Organization (Japan) ๖ 
๑๙. องค์การโคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟ  ชิปปิ้ง Korean Register of Shipping    ๗ 
๒๐. องค์การโคเรีย อะโกร – เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Korea Agro–Trade Center, Bangkok ๗ 
๒๑. ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan  ๗ 

Small and Medium Enterprise Support Center) 
๒๒. มูลนิธิศูนย์กลางเพ่ือพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม    ๘ 

(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD) 
๒๓. มูลนิธิมหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University Foundation)     ๘ 
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๑.  องค์การอินเตอร์ แอคท์  (Inter Act)        ๙ 
๒.  สถาบันนานาชาติเพ่ือการประหยัดพลังงาน       ๙ 
     (International Institute for Energy Conservation : IIEC) 
๓.  องค์การศุภนิมิตสากล ส านักงานภาคพ้ืน 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.  องค์การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของคณะอนุชนนานาชาติ     ๑๑ 
     Youth With A Mission Relief and Development : YWAM 
๘.  องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล  Family Health International : FHI   ๑๑ 
๙.  องค์การอ็อกแฟม  Oxfam         ๑๑ 
๑๐. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก      ๑๒ 
      Pacific Asia Travel Association : PATA 
๑๑. องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย – เอเชียแปซิฟิก       ๑๒ 
      Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS – AP 
๑๒. องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ActionAid International    ๑๒ 
๑๓. องค์การแคร ์ CARE          ๑๓ 
๑๔. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล  Plan International, Inc.     ๑๓ 
๑๕. องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล HelpAge  International     ๑๔ 
๑๖. องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์, อิงค ์      ๑๔ 
      Education Development Center, Inc. : EDC 
๑๗. องค์การช่วยเหลือเด็ก (สหราชอาณาจักร) Save the Children (UK)    ๑๔ 
๑๘. องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ Save the Children International   ๑๕ 
๑๙. มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์  Heinrich Boell Foundation      ๑๕ 
๒๐. สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน  Summer Institute of Linguistics, Inc.   ๑๕ 
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๒๑. มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล  Foundation ECPAT International    ๑๖ 
๒๒. องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council)  ๑๖ 
๒๓. มูลนิธิเพ่ือการวิจัยโรคเอดส์แห่งสหรัฐอเมริกา       ๑๗ 
       American Foundation for AIDS Research : amfAR 
๒๔. องคก์รพิทักษ์สัตว์แห่งโลก         ๑๗ 
       World Society for the Protection of Animals, Asia (WSPA, ASIA) 
๒๕. องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล The International Commission of Jurists : ICJ ๑๘ 
๒๖. องค์การแพ็ค Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT   ๑๘ 
๒๗. องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค  Internews Network      ๑๘ 
๒๘.องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิตี้  Leonard Cheshire Disability    ๑๙ 
๒๙. องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย     ๑๙ 
        ChildFund International USA Asia Region 
๓๐. สถาบันนานาชาติไอโอจีที – เอ็นทีโอ  มูฟเมนท์       ๑๙ 
      International Institute of the IOGT – NTO Movement 
๓๑. สถาบันฟราวน์โฮเฟอร์ ไอเอฟเอฟ แห่งภูมิภาคอาเซียน      ๒๐ 
       Fraunhofer IFF Regional Office – ASEAN 
๓๒. สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก  Institute for Global Strategies    ๒๐ 
๓๓. องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์  Church World Service ,Inc     ๒๐ 
๓๔. สมาคมความช่วยเหลือเพ่ือร่วมมือและเพ่ือการพัฒนา      ๒๑ 
       Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED 
๓๕. องค์กรสตรีเพื่อการจัดการให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร     ๒๑ 
       และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ WOCAN 
๓๖. สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนาแห่งเอเชีย  FORUM ASIA    ๒๑ 
๓๗. องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษVoluntary Service Overseas – VSO    ๒๒ 
๓๘. องค์การเวิร์ลแชร์ World Share        ๒๒ 
๓๙. องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์รอล ดีเวลลอปเม้นท์   ๒๒ 
        (WINROCK International Institute for Agricultural Development) 
๔๐. องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International Limited)   ๒๓ 
๔๑. องค์การวิชั่นฟันด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (VisionFound International)    ๒๓ 
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๔๒. องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary   ๒๔ 

Association (FAVA)) 
๔๓. มูลนิธิอบิลิส (Abilis Foundation)        ๒๔ 
๔๔. ไชนา เมดิคอล บอร์ด (China Medical Board)      ๒๕ 
๔๕. องค์การเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน-เอบีเอ       ๒๕ 

(American Bar Association Rule of Law Initiative-ABA) 
๔๖. คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe  e.V)       ๒๕ 
๔๗. สมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ       ๒๖ 

(International Planned Parenthood Federation : IPPF) 
๔๘. มูลนิธิแมกซ์ (Max Foundation)        ๒๖ 
๔๙. มูลนิธิโฟร์พาวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (FOUR PAWS International)    ๒๖ 
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๑. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย      ๒๗ 
    Asian Disaster Preparedness Center Foundation 
๒. สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย      ๒๗ 
     Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU 
๓. มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย  Asian Resource Foundation : ARF     ๒๗ 
๔. มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ         ๒๗ 
     Foundation for International Human Resource Development : FIHRD 
๕. มูลนิธิศูนย์ศึกษาท่ีอยู่อาศัยแห่งเอเชีย  Asian Coalition for Housing Rights : ACHR  ๒๘ 
๖. มูลนิธิสิกขาเอเซีย  Sikkha Asia Foundation       ๒๘ 
๗. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation   ๒๘ 
๘. มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) OISCA (Thailand)      ๒๘ 
๙. มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย)       ๒๙ 
      Wheelchair and Friendship Center of Asia (Thailand) Foundation 
๑๐. มูลนิธิเพ่ือสันติภาพเขียว (กรีนพีซ เอส อี เอ) Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace ๒๙ 
๑๑. มูลนิธิ เพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ าโขงแห่งประเทศไทย  Enfants du Mekong Foundation  ๒๙ 
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จ ำนวนองค์กำร 

 
๑. องค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาด าเนินงานในประเทศไทย  (อช.๗) 
 

 
๒๓ 

 
๒. องค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคใน 
    ประเทศไทยและด าเนินงานในประเทศอ่ืน (อชภ.๗) 
 

 
๔๙ 

 
 

 
๓. องค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนิน กิจกรรมตามโครงการที่ได้รับ             
    ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออ่ืนๆ จากองค์การ เอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗) 
 

 
๑๑ 

 
รวม 

 

 
๘๓ 

 
 
 
 
 

ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 



 
 

รายช่ือองค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้เข้ามาด าเนินงานในประเทศไทย (อช.๗) 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑ องค์การแตร์ เด ซอมม์ 

Terre Des Hommes 
ประเทศเยอรมนี 
 
อชต. ๐๐๓/๖๐ 
๒๖ ส.ค. ๕๙ – ๒๕ ส.ค. ๖๑ 

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

ช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี 
เพ่ือให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ  
เชียงราย ล าปาง 
 
นายอัลเบรโต้ คาคายัน  
(Mr.Alberto Cacayan) 
ต าแหน่ง ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

๒ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ 
American Center for International 
Labour Solidarity : ACILS 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต. ๐๒๖/๖๐ 
๗ ต.ค. ๕๙ – ๖ ต.ค. ๖๑ 

๒๘๗ ห้อง ๑๘๐๔ อาคารลิเบอรต์ี้ สแควร์  
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๑ ๑๕๔๔ – ๔๕ 

ให้บริการการศึกษาด้านแรงงาน และการ
ให้บริการสมาชิกเพ่ือให้ผู้น าสหภาพ
แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสมาชิกรู้ถึงสิทธิและหน้าที่
ของตนเองรวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน 

สหภาพแรงงานในกรุงเทพฯ เขตรังสิต นวนคร 
อ้อมน้อย  อ้อมใหญ่ พระประแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง อยุธยา และขอนแก่น 
นายโรเบิร์ต ซิฟโก ไพคอฟสกี   
(Mr. Robert Zivko Pajkovski)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการประจ าประเทศไทย 
 

๓ องค์การคอมมูนิต้า อินคอนโทร 
Comunita Incontro 
 
ประเทศอิตาลี 
อชต. ๓/๕๙ 
๓๐ ส.ค. ๕๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๐ 

๕๖ หมู่ ๕ ต าบลล าไทร อ าเภอล าลูกกา จังหวัด 
ปทุมธานี จังหวัดตาก และจังหวัดสกลนคร 
ล าไทร โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๑๐๐๖ – ๘ 
แม่สอด โทร. ๐ ๑๙๓๗ ๑๓๔๕ 
ท่าแร่ โทร. ๐ ๑๒๑๒ – ๐๘๔๐ 
 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธี
ชุมชนบ าบัด 
 

ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี ตาก สกลนคร 
 
นายกามิเน่ เดลิซี 
Mr.Carmine De Lisi 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

  
 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๔ องค์การลา แชน เดอ เลสปัวร์ 

La Chaine de l’ Espoir : C.D.E. 
 
อชต. ๑๕/๕๙ 
๓๐ ส.ค. ๕๘ – ๒๙ ส.ค. ๖๐ 

๑๗๕ หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองกง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐  
โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๑๙๗๕ 

ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดหาทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนยากจนในชนบท ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แก่เด็ก
ยากจนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและ
ช่วยเหลือด้าน การเงินในกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับเด็กโดยตรง 

พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี 
 
นายฟิลิปป์ อีวาน ฌาค เตอาร์ 
(Mr.Philippe Ivan Jacques Theard)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

๕ องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล 
(SOS Children’s Village 
International) 
 
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
อชต. ๑๗/๕๙ 
๒๔ ม.ค. ๕๙ – ๒๓ ม.ค. ๖๑ 

เลขที่ ๑๘ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท 
ต าบลบางเมือง อ าเภอเมือง สมุทรปราการ  
และ ๑๖๓ อาคารรัชต์ภาคย์  ชั้น ๔  
ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙ 

สนับสนุนด้านการเงินและการบริหารงาน
ส่วนอื่นแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่ง     
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ์          
เพ่ือช่วยเหลือเด็กก าพร้า ไร้ที่พ่ึง ด้วยวิธี
จัดครอบครัวทดแทน 

สมุทรปราการ หนองคาย สงขลา  เชียงราย 
ภูเก็ต และอุดรธานี 
 
พลต ารวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการอ านวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 
 

๖ องค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล 
(Handicap International) 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต. ๐๒๔/๖๐ 
๗ ก.ย. ๕๘ – ๖ ก.ย. ๖๐ 

๙/๒๔๓ หมู่บ้านแม่สอดวิลล่า  
ถนนอินทรคีรี ต าบลแม่สอด อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐ 
โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓ 
โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓ 

พัฒนางานด้านกายอุปกรณ์ และรองเท้า
พิเศษ ส าหรับคนพิการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ของคนพิการในชุมชน ช่วยผู้สูงอายุเพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึน 

กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 
 
นางอัลเมดิน่า มูสิค (Mrs.Almedina Music) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการโครงการประเทศไทย 
 

 

            
      -๒- 

 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๗. มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) 

Reiyukai (Thailand) Foundation) 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
อชต. ๐๐๖/๖๐ 
๓ มิ.ย. ๕๙ – ๒ มิ.ย. ๖๑ 

๒๓/๑ ซอยราชวิถี ๒ (อรรถวิมล) ถนนราชวิถี 
แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
๑๐๔๐๐ และ ๑๔๔/๑ ถนนเทพา ต าบลเมือง
เหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๕๐๓๗ 
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๑๓ 
 

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์
ในด้านจิตใจ โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ
การศึกษาวัฒนธรรม จริยธรรม และ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ จังหวัดอ่ืนๆ และพ้ืนที่ที่
ประสบภัยสึนามิ เช่น พังงา ระนอง 
นายประยอม ซองทอง  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิเรยุไก และ 
นางสาวมิสึโยะ มัตสึชิตะ 
(Miss Mitsuyo Matsushita) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการมูลนิธิเรยูไก 
ประจ าประเทศไทย 

๘ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
World Wide Fund for Nature 
International : WWF 
 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
อชต. ๒๘/๕๙ 
๑๓ ก.พ. ๕๙ – ๑๒ ก.พ.๖๑ 

๙๒/๒ ซอยพหลโยธิน ๕ ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร.  
โทรสาร  

เพ่ือหยุดยั้งการท าลายสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและการสร้างโลกอนาคตที่มนุษย์
สามารถอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติได้
ต่อไป โดยการปกปูองความหลากหลายของ
พันธุกรรม ชนิดสายพันธุ์ และระบบนิเวศน์ 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ลดการบริโภค
พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ 
และกากของเสีย 

หนองคาย บึงกาฬ เพชรบุรี  สมุทรปราการ 
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก ๒๕ จังหวัด 
 
นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว ์
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

๙ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า 
(Wildlife Conservation Society : WCS) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต. ๖๙/๕๘ 
๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐ 

๕๕/๒๙๕ เมืองทองธานีโครงการ ๕ ซอย ๓ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ 

แก้ปัญหาการพิทักษ์สัตว์ปุา โดยมุ่งเน้นถึง 
พันธุ์สัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีการ
พิทักษ์ และจัดการครอบคลุมพ้ืนที่ที่
กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ์ 
และท่ีมีมนุษย์ติดต่อกับ สัตว์ปุา โดย
สมาคมให้ความสนใจสิ่งมีชีวิตที่  อาศัยบน
ดินและใต้น้ าในทวีปอัฟริกา เอเชียลาติน 
อเมริกา และอเมริกาเหนือ 

อุทยานแห่งชาติปุาแก่งกระจาน 
จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งและเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร จ.อุทัยธานี  
จ.นครสวรรค์ จ.กาญจนบุรี  
จ.ตาก 
นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสาขาในประเทศไทย 

-๓- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๐ องค์การยุติธรรมนานาชาติ 

The International Justice Mission : IJM 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต.๐๕๖/๕๙ 
๒๗ ก.ค. ๕๙ – ๒๖ ก.ค. ๖๑ 

๔๙๙/๑ หมู่ ๔ (หมู่บ้านศิริพรโครงการ๘) 
ต าบลสันทรายน้อย อ าเภอสันทราบ 
จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๒๑๐ 
โทร. ๐๕๓ ๔๙๑ ๒๕๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๓๙๖ ๖๖๗ 
 

ให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ 
ในการปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก โดยการอบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง การจัดบ้านพัก
ฉุกเฉิน  ให้การดูแลฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ให้
ค าปรึกษาด้าน กฎหมาย ให้ทุนการศึกษา 
และทุนฝึกอาชีพ เป็นต้น 

เชียงใหม่ เชียงราย และพ้ืนที่อ่ืน  ๆใน
ภาคเหนือ 
 
นายเขมชาติ  ศักดิ์สกุลมงคล 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการประจ าประเทศไทย 

๑๑ สมาคมทองแดงนานาชาติประจ า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
Copper Development Centre – 
South East Asia 
ประเทศสิงคโปร์ 
อชต.๐๐๘/๖๐ 
๒๔ พ.ย. ๕๘ – ๒๓ พ.ย. ๖๐ 

อาคารอัลม่าลิ้งค์ ชั้น ๘ เลขที่ ๒๕ 
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐๒ ๐๙๐ ๑๓๓๕ 
โทรสาร ๐๒ ๐๙๐ ๑๒๓๑ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใชท้องแดง อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล  ชลบุรี เชียงใหม่ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี  
สุราษฎ์ธานี 
 
นายธงชัย เจริญสิริวิไล  
ต าแหน่ง ผู้แทนประจ าประเทศไทย 

๑๒ สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก    
และมนุษย์ในอนาคต  
ATD Quart Monde – Terre et 
Homme de Demain 
 
ประเทศฝรั่งเศส 
อชต.  ๐๑๙/๖๐ 
๒๔ พ.ย. ๕๙ - ๒๓ พ.ย. ๖๑ 

๘๔ /๑ ซอยสาทร ๑๑ แยก ๑๓ (กิ่งพลู )          
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔ 
โทรสาร. ๐-๒๒๘๗-๒๕๒๔ 

ประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
หรือกลุ่มบุคคล ในการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แก่เด็กด้อยโอกาสและครอบครัว  
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานศิลปะ 
การอ่านหนังสือ การฝึกอาชีพ              
จัดทัศนศึกษา เป็นต้น 
 

เน้นพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ 
ศรีสะเกษ 
 
นายโคลด เฮเบอร์เกอร ์
(Mr.Claude Heyberger) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการบริหาร 

 
-๔- 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๓ สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์   

ได้ยาก German Help 
 
ประเทศเยอรมัน 
 
อชต. ๐๑๖/๖๐ 
๒๙ ม.ค. ๖๐ – ๒๘ ม.ค. ๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อาคาร ๓๔ 
ห้อง ๒๐๒ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ     
เขตสาทร กรุงเทพ 

ช่วยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลต่างชาติ
ทั่วไปที่เป็นผู้ประสบปัญหา 

ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน 
 
นางสาวศิริรัตน์ ศุกรภาค 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสมาคมฯ 

๑๔ องค์การคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี 
Korea Copyright Commission 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 

อชต. ๖๗/๕๘ 
๒๗ พ.ค. ๕๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๐ 
 

๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล
เวิลด์ ชั้น๓๘ ยูนิต MH ๓๘๐๓ ถนนพระราม๑ 
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๑๗๒๒ 
 

เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย 
ระเบียบการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
ลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี 

ประเทศไทย เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 
นายเฮ ชาง คิม (Mr.Hye Chang Kim) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลีประจ าประเทศ
ไทย 

๑๕ องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
Friends International  
 

ประเทศฝรั่งเศส 
 
อชต. ๐๑๓/๖๐ 
๒๘ ก.ค. ๕๘ – ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
และ ๖๐๑ ห้อง เอ็นวี ๑๘ ถนน กม.๕ 
ฝั่งซ้าย ต าบลอรัญประเทศ  
อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕  
 

โครงการให้ความช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนด้อยโอกาส ในการคุ้มครอง 
ปูองกัน และด าเนินการส่งกลับเด็กท่ีเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ 
 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 
จ.นนทบุรี จ.สระแก้ว 
 
นางสาวอรวรรณ  เสาวพัฒน ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเฉพาะกิจ  
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ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๖ มูลนิธิ นัฟฟิค 

Nuffic Stichting 
 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 
 

อชต. ๒๐/๕๙ 
๒๕ ธ.ค. ๕๘ – ๒๔ ธ.ค. ๖๐ 

๑๕ ซอยต้นสน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๒ ๖๐๘๘ 

ตามโครงการส านักงานนัฟฟิค- เนโซ 
ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษาระดับสูง 

กรุงเทพฯ และชลบุรี 
 
นางสาวเอ๊กเณส นิฮอฟ  
ต าแหน่ง หัวหน้าผู้แทนของส านักงาน
นัฟฟิค-เนโช ประเทศไทย 
 

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

ส านักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
อชต. ๐๑๑/๖๐ 
๗ มิ.ย. ๕๙ – ๖ มิ.ย. ๖๑ 
 

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 
 
นางสาวดีโบรา ฮีลี  
(Miss Deborah Healy) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานประจ า
ประเทศไทย 

๑๘ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น  
Japan Student Services 
Organization (Japan) 
 

ประเทศญี่ปุ่น 
อชต. ๐๒๕/๖๐ 
๙ ก.ย. ๕๙ – ๘ ก.ย. ๖๑ 

๑๕๙ อาคารเสริมมิตร ชั้น ๑๐ ถนนอโศก-
มนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา           
กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ 
โทรสาร ๐ ๒๖๖๑ ๗๐๕๗-๘ # ๑๔ 
info@Jeic-bangkok.org 

ให้ข้อมูลและค าปรึกษาเก่ียวกับการศึกษา
ต่อในประเทศญี่ปุุน 
 

ทั่วประเทศไทย 
 
นายโก ยามาโมโตะ 
(Mr.Go Yamamoto) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานประเทศไทย 
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ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๙ องค์การโคเรียน เรจิสเตอร์ ออฟ ชิปปิ้ง 

Korean Register of Shipping 
 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
อชต.๐๐๙/๖๐ 
๙ ก.ย. ๕๙ – ๘ ก.ย. ๖๑ 

๑๒๗/๑๖ อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ชั้น ๑๓ 
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๖๘๑ ๑๓๗๘ 

 ส่งเสริ มและคุ้มครองความปลอดภัยของ
ชีวิตลูกเรือและทรัพย์สินทางทะเล 
 

ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือศรีราชา 
ท่าเรือมาบตาพุด – สัตหีบ 
และท่าเรือหรือเมืองท่าอ่ืน ๆ  
ของประเทศไทย 
 
นายยัง ยุนโฮ (Mr.Yang, Yunho) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการและนักส ารวจเรือ 

๒๐ องค์การโคเรีย อะโกร – เทรด      
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ  
Korea Agro–Trade Center, 
Bangkok 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 
อชต. ๖/๕๙ 
๒๒ ส.ค. ๕๘ – ๒๑ ส.ค. ๖๐ 

๓๙๙ อาคารอินเตอร์เชนจ ๒๑ ชั้น ๒๑  
ห้อง ๒๑๐๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ     
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
 

 ส่งเสริมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน  
อุตสาหกรรม อาหาร การเกษตร และการ
ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่บุคคล    
ที่สนใจทั่วไป 

ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
 
นางมีจอง ซง  (Mrs.Mijeong Song) 
ต าแหน่งผู้จัดการองค์การประจ าประเทศไทย 

๒๑ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว 
(Tokyo Metropolitan Small and 
Medium Enterprise Support 
Center) 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
อชต. ๐๐๒/๖๐ 
๒๓ ธ.ค. ๕๙ – ๒๒ ธ.ค. ๖๑ 

๓๙๙ อาคารอินเตอร์เชนจ ์๒๑ ชั้น ๒๐  
ยูนิตที่ ๑๒-๑๓ ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
โทร. ๐๒ ๖๑๑ ๒๖๔๑ 

เพ่ือสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุุน ในประเด็นผู้ประการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ประเทศไทย 
 
 
นางสาวยูโกะ ฮกคิริกาว่า 
Miss Yuko Hokkirigawa 
ต าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป 
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ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๒๒ มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากร

ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
(Center for Energy Environment 
Resources Development 
Foundation : CEERD) 
 
อชต. ๒๕/๕๙ 
๒ มี.ค. ๕๙ – ๑ มี.ค. ๖๐ 
 

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

เพ่ือด าเนินโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา 
ส่งเสริม ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ใน
ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเสนอ
แนวทางปฏิบัติและการจัดท าแผนและ
นโยบายในด้านดังกล่าวให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชนทั่วไป 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และกรุงบรัสเซลล์ 
ประเทศเบลเยียม 
 
นายเทียรี่ เลอแฟฟร์  
(Mr.Thierry lefevre) 
ต าแหน่ง ประธานก รรมการและท่ีปรึกษา
โครงการ 

๒๓ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเคียวริน  
(Kyorin University Foundation) 
ประเทศญี่ปุ่น 
 
อชต. ๐๕๔/๕๙ 
๒๖ ต.ค. ๕๙ – ๒๕ ต.ค. ๖๐ 
 

โรงพยาบาลสันปุาตอง อ าเภอสันปุาตอง  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐ 
โทรศัพท๐์ ๕๓๓๑ ๑๗๑๑,๐ ๕๓๓๕ ๕๓๓๔ 

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
และระบบบริการสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้ติด
เชื้อเอชไอว ี

ประเทศไทย 
 
นายซูโตมุ คิตาจิมา  
(Mr. Tsutomu Kitajima)  
ต าแหน่ง ประธาน 
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รายช่ือองค์การเอกชนต่างประเทศท่ีได้รับอนญุาตให้เข้ามาจดัตัง้ส านกังานภมูิภาคในประเทศไทยและด าเนินงานในประเทศอ่ืน (อชภ.๗) 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑ องค์การอินเตอร์ แอคท์ 

(Inter Act) 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. ๐๑๒/๖๐ 
๓ มิ.ย. ๕๙ – ๒ มิ.ย. ๖๑ 

๑๕๘/๒๐ โครงการกรีนพลัสมอล์ล ๑  
เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย ๔ หมู่ ๔  
ต าบลปุาครั่ง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม ่๕๐๐๐๐  
โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕ 

ขอบเขตด้านสิทธิเด็กด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความร่วมมือกับพันธมิตรแก่ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย 
 

ประเทศไทย เน้นพ้ืนที่ภาคเหนือ 
และประเทศกัมพูชา 
นายยอน แอนเดรียส เฮนริคสัน 
(Mr.Jan Andreas Henriksson) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค
เอเชีย (ประสานงานในประเทศไทย) 

๒ สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัด
พลังงาน  
(International Institute for Energy 
Conservation : IIEC) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๔๑/๕๙ 
๓ มิ.ย. ๕๙ – ๒ มิ.ย. ๖๑ 

๑๒๐๘ อาคารสมัชชาวานิช ๒ ห้อง ๕๙๑       
ซอยสุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม) ถนนสุขุมวิท              
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร.  
โทรสาร  

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการ
ก าหนดนโยบายต่างๆ และให้การฝึกอบรม
ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาคเทคนิคแก่
รัฐบาลและเอกชน ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน การใช้ไฟฟูาและ มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ระยอง 
ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย 
เวียดนาม ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เนปาล 
แอฟริกาใต้ 
นายอูพาหลิ ไจยันตา เฟลิกซ์ กูนเนอแร็ทเน 
(Mr.Upali Jayantha Felix Gooneratne) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

๓ องค์การศุภนิมิตสากล ส านักงาน
ภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค 
(World Vision International – Asia 
Pacific Regional Office) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๕๐/๕๙ 
๔ มิ.ย. ๕๘ – ๓ มิ.ย. ๖๐ 

๘๐๙ อาคารศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง – 
ประเทศไทย ชั้น ๗ ซอยศุภนิมิต  
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๐ 
โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๑ 

ให้การสนับสนุนด้านการจัดหาทุนทรัพย์ 
รวมถึง  ความช่วยเหลือทางวิชาการ
บุคลากรอ่ืนๆ โดย จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การสงเคราะห์และพัฒนาเด็ก การบรรเทา
ทุกข์ การให้ความรู้ เรื่องเอชไอวี /เอดส์ ยา
เสพติด สิทธิเด็ก เป็นต้น 
 

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ตรัง 
นครศรีธรรมราช และประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
 
นายเอ็ดเวิร์ด แดเนียลราจ เซลวานายากาม 
 (Mr.Edward Danielraj Selvanaagam) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก 
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ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๔ องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย

ด้านประชากรและการพัฒนา 
Asian Forum of Parliamentarians on 
Population and Development : AFPPD 
 

ส านักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ.๑๘/๕๙ 
๒๔ ต.ค. ๕๘ – ๒๓ ต.ค. ๖๐ 

๑๒๘ /๑๐๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท          
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  
โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๐๓ – ๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๐๕ 
 

สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการรณรงค์
พัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิตและจัด
ประชุมสมัชชาระหว่างประเทศเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 
นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท ์
ต าแหน่ง เลขาธิการ AFPPD 

๕ มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล Hanns  
Seidel Foundation – Indochina 
Regional Office 
ประเทศเยอรมนี 
 
อชต./ภ. ๖๓/๕๘ 
๗ มิ.ย. ๕๘ – ๖ มิ.ย. ๖๐ 

๘๗๓ม ๘๗๓/๑ ซอยสุขุมวิท ๔๙/๑๔ 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 
โทร.  
โทรสาร  

เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้ง              
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 
ให้กลับมาอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ เช่นเดิม 
 

ประเทศไทย (ทุกจังหวัด) และประเทศลาว 
 
นายคาร์ล เพเทอร์ เซินฟิช 
(Mr.Harl – Peter Schonfich) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการประจ าประเทศไทย 
 
 

๖ องค์การไดอาโกเนีย 
Diakonia 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. ๔๙/๕๙ 
๓ มิ.ย. ๕๙ – ๒ มิ.ย. ๖๑ 

๒๙/๓๗ ถนนทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต            
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๓๐๐ ๐๙๙ 
โทรสาร. ๐๕๓ ๒๔๗ ๔๙๔ 

สนับสนุนด้านการศึกษา สิทธิมนุษยชน  
สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้อพยพและพัฒนา
เกษตรกรรมแก่ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาและ
ผู้ด้อยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย 
 

ประเทศไทย บังคลาเทศ อินเดีย กัมพูชา 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา พม่าเวียดนาม 
 
นางอิงกริด แอนน์-คริสติน ยูงมัน  
(Mrs.Ingrid Ann-Cristin Ljungman) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาคเอเชีย 

 

 

-๑๐- 
 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๗ องค์การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์

ของคณะอนุชนนานาชาติ 
Youth With A Mission Relief and 
Development : YWAM 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๐๒๓/๖๐ 
๒๕ ก.ย. ๕๙ – ๒๔ ก.ย. ๖๑ 

๕๐๗/๒๔๑ หมู่บ้านนครไทย ซอย ๑๔ ถนนสาธุ
ประดิษฐ์ ซอย ๓๑ แขวงช่องนนทรี เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐  
โทร. ๐ ๒๒๑๐ ๒๔๙๗ 
โทรสาร.  

ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจชุมชน อาชีพ 
ด้านสุขอนามัยแก่แม่ และเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี /เอดส์ ให้ทุนการศึกษาและฝึก
อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ  
 

ประเทศไทย ลาว  กัมพูชา เวียดนาม 
อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย 
 
นายแกรี่ สตีเฟ่น กู๊ด  
(Mr.Gary Stephen Goode) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค 

๘ องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล   
Family Health International : FHI 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.๒๓/๕๙ 
๒๙ ต.ค. ๕๘ – ๒๘ ต.ค. ๖๐ 

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

เพ่ือพัฒนาและวิจัยด้านสาธารณสุขและ 
สุขอนามัย โภชนาการ การศึกษา 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางวิทยาการด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ และให้ทุนส าหรับพัฒนา
โครงการทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อใช้ปรับปรุง
อนามัยเจริญพันธุ์ ในกลุ่มประชากร
ผู้ด้อยโอกาส 

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 
ชลบุรี ประเทศลาว กัมพูชา เนปาล อินเดีย 
เวียดนาม จีน บังคลาเทศ 
 
นางเจเนท อลิซาเบ็ท โรบินสัน  
(Mrs. Janet Elizabeth Robinson)  
ต าแหน่ง ผู้ อ านวยการฝ่ายวิจัยประจ า
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

๙ องค์การอ็อกแฟม  Oxfam 
 
ส านักงานใหญ่ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ. ๓๙/๕๙ 
๑๗ ส.ค. ๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐ 

๓๘ อาคารคิวเฮาส์คอนแวนต์ ชั้น ๔ เอบี           
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๓๒ ๐๐๓๓ 
โทรสาร ๐ ๒๖๓๒ ๐๐๓๘ 

ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม       
การพัฒนา ชุมชน และการบรรเทาทุกข์ 
เช่น ช่วยเหลือ ด้านเอชไอวี /เอดส์  
การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานและสตรี 
 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม 
กัมพูชา และติมอร์ตะวันออก 
 
นางสาวสุนทรี  แรงกุศล  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองคก์าร 
อ็อกแฟมประเทศไทย 

 

-๑๑- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๐ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาค

เอเชีย แปซิฟิก 
Pacific Asia Travel Association : 
PATA 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๒๖/๕๙ 
๖ ต.ค. ๕๘ – ๕ ต.ค. ๖๐ 

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

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยและ 
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการ ท่องเที่ยวแก่สมาชิกและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยเป็น ศูนย์กลางการ
ด าเนินการส่งเสริมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนและ 
ช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 

ประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย             
แปซิฟิค และประเทศในลุ่มแม่น้ าโขง 
 
นายมาริโอ โจเซฟ มิเชล ฮาร์ดี้ 
(Mr.Mario, Joseph,Michel HARDY) 
ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
หรือนายไพโรจน์ เกียรติทันสมัย 
ต าแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
 

๑๑ องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย – 
เอเชียแปซิฟิก  
Jesuit Refugee Service Asia 
Pacific : JRS – AP 
ประเทศอิตาลี 
อชต./ภ.๐๐๔/๖๐ 
๑๙ พ.ย. ๕๙ – ๑๘ พ.ย. ๖๑ 

๔๓ มุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซอยราชวิถี๑๒ 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐                   
โทร.๐ ๒๖๔๐ ๙๕๙๐,๐ ๒๒๗๘๔๑๘๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๓๒ 

เพ่ือให้ ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย
และผู้พลัดถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อน        
จากภัยสงคราม ความขัดแย้ง และไม่ได้รับ
ความยุติธรรม ผู้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์
รุนแรงต่างๆ ให้ได้รับการดูแลเอาใจ            
ใส่อย่าง สมควรตามหลักมนุษยธรรม 
 

กาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน และประเทศติมอร์
ตะวันออก 
 
นายบัมบัง อัลเฟรด สิปายุง 
(Mr.Bambang Alfred Sipayung) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยก ารองค์การเยสุอิต
สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย – เอเชียแปซิฟิก 

๑๒ องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์         
เนชั่นแนล 
ActionAid International 
 
ประเทศแอฟริกาใต้  
อชต./ภ.       /๖๐ 
๒๗ ก.ค.๕๙ – ๒๖ ก.ค. ๖๑ 

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

โครงการให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรม การพัฒนาชุมชนและความ
ร่วมมือในภูมิภาค 
 

ประเทศไทย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน  
เนปาล เวียดนาม จีน พม่า กัมพูชา ศรีลังกา 
อัฟกานิสถาน 
 
นางดาฟเน วิลลานูวา คานเดลาเรีย  
(Mrs. Daphne Villanueva Candelaria) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาคเอเชีย 

-๑๒- 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๓ องค์การแคร์  CARE 

 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๐๒๐/๖๐ 
๒๐ พ.ย. ๕๙ – ๑๙ พ.ย. ๖๑ 

๒๑๙ /๔๗ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น ๖          
ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๑ แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๒๕๖๑ – ๓ 

๑.เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนยากจน
และกลุ่มคนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึนสามารถพ่ึงตนเอง และมีการ
พัฒนาการอย่างยั่งยืน 
๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสริมด้าน 
สุขอนามัย แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ 
และบุคคลในครอบครัว 
๓.ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ศรีลังกา 
เนปาล อินเดีย อัฟกานิสถาน และ 
ทาจีกีสถาน 
 
นายนวราช  เกลวาลี 
(Mr.Navaraja Gyawali) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
ภูมิภาคเอเชียองค์การแคร์ 

๑๔ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล 
Plan International, Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.๕๑/๕๙ 
๓๐ เม.ย. ๕๘ – ๒๙ เม.ย. ๖๐ 
 

ชั้น ๑๔ เลขที่ ๒๕๔๕ ถนนสุขมวิท ๒๑
(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร.  
โทรสาร  

๑.เพ่ือช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และชุมชน 
ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาใน
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นต้น 
๓ สนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ 
เช่น การฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการในประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย  

ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ 
ระนอง พังงา และประเทศชั้นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
 
นางซีเนท เกเบจเจียเพอร์ เบเยสซา 
(Mrs.Senait Gebregziabher Bayessa) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการประจ าส านักงาน
ภูมิภาคเอเชีย  

 

 

 

-๑๓- 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๕ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล 

HelpAge  International 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.๕๖/๕๘ 
๒๖ ธ.ค. ๕๗ – ๒๕ ธ.ค. ๕๙ 

๖ ซอย ๑๗ ถนนนิมมานเหมินทร์ ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๘๙๔ ๘๐๕ 
โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๔ ๒๑๔ 
 

ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต         
ที่ดีข้ึน 
 

ประเทศไทย จีน กัมพูชา อินเดีย ลาว 
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม 
นายเฮ็ดวาโด้ คลิน (Mr.Eduardo Klien) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

๑๖ องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ 
เซ็นเตอร์, อิงค์ 
Education Development Center, 
Inc. : EDC 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๑๑/๕๙ 
๔ พ.ค. ๕๘ – ๓ พ.ค.๖๐ 

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

ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอ่ืน 
ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ 
เพ่ือการเสริมสร้างสุขภาพ การศึกษาและ
การพัฒนาบุคคล เช่น ปูองกันแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ การวิจัยพฤติกรรมทาง
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เป็นต้น 
 

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม 
จีน และอินเดีย 
 
นางสาวอรัญญามาศ งามวงษ์ 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค
เอเชีย 

๑๗ องค์การช่วยเหลือเด็ก  
(สหราชอาณาจักร) 
Save the Children (UK) 
 
ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ.๖๘/๕๘ 
๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐ 
 

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

ช่วยเหลือเด็กชนชาติต่างๆ ให้มีอนาคตที่ดี
ขึ้นในโลกท่ีเด็กไม่ได้รับสิทธิมนุษย์ขั้น
พ้ืนฐาน องค์กรเข้าไปเรียกร้องสิทธิให้เด็ก
ทุกคนให้  สามารถมีวัยเด็กที่มีความสุข 
สุขภาพดี และมีความม่ันคง โดยทุ่มเท
ความเป็นจริงของชีวิต เด็กให้เป็นหัวใจ
ของทุกงานที่ด าเนินการโดยองค์การและ
โดยร่วมงานกับเด็กเพ่ือช่วยกันสร้างโลกท่ีดี
ส าหรับยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต 

ประเทศไทย จีน ลาว เวียดนาม  ฟิลิปปินส์ 
มองโกเลีย กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย 
 
นางเจน มาร์กาเร็ต คอลเดอร์ 
(Mrs.Jane Margaret Calder) 
ต าแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านความคุ้มครองเด็ก
(เอเชีย) 

 
-๑๔- 



 
 

 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑๘ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่าง

ประเทศ 
Save the Children International 
 

ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.   /๖๐ 
๒๒ ส.ค. ๕๘ – ๒๑ ส.ค. ๖๐ 

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

ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
สิทธิ ของเด็กเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครอง 
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคม 
 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  กัมพูชา 
พม่า และลาว 
นางคิมบอร์ลี่ เฮเลน ค๊อก  
(Mrs.Kimberly Koch) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการพัฒนาศักยภาพ 

๑๙ มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ 
Heinrich Boell Foundation 
 

ประเทศเยอรมนี 
อชต./ภ. ๓๗/๕๙ 
๑ มี.ค. ๕๙ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ 

๗๕ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาด)ี ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๕๙๖๐-๒ 
โทรสาร ๐ ๒ ๖๖๒ ๗๕๗๖ 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยา และการพัฒนา
ศักยภาพสตรี 
 

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
นายมันเฟรด ฮอร์นุงก์ 
(Mr.Manfred Hornung) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒๐ สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน 
Summer Institute of 
Linguistics,Inc. 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ ภ. ๔๘/๕๙ 
๑๒ ก.ค. ๕๙ – ๑๑ ก.ค. ๖๑ 

๑๓๒-๑๓๓ ถนนเชียงใหม-่ล าพูน ต าบล 
วัดเกต อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
๕๐๐๐๐ และเลขที่ ๔๑/๕ ซอยสายลม  
ถนนพหลโยธินแขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๒๔๘ ๖๐๓, ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๒ 

การสนับสนุนและจัดฝึกอบรมบุคลากรเพื่อ
ท าการศึกษาภาษาต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก 
หรือไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบภาษาต่างๆ  
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกอบรม 
นักภาษาศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และประเทศอ่ืนๆ               
ในภูมิภาค 
 
นายเจฟฟรี่ หลุยส์ เจอร์มัน 
(Mr.Jeffrey Louis German) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการประจ าภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

-๑๕- 

 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๒๑ มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล 

Foundation ECPAT International 
 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 
อชต./ภ.๐๑๐/๖๐ 
๘ พ.ย. ๕๙ – ๗ พ.ย. ๖๑ 

๓๒๘/๑ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี 
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร ๐ ๒๒๑๕๓๓๘๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๑๕๘๒๗๒ 

เพื่อรณรงค์ยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ โดยให้
การ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย 
และ องค์กรเอกชนอื่นๆที่มีอุคมการณ์ร่วมกัน 
การจัด ฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
เครือข่ายและ องค์กรต่างๆ 

ประเทศไทย ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคอเมริกา 
ภูมิภาคยุโรปประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย 
 
นางโดโรธี แมรี่ รอซกา  
(Mrs.Dorothy Marie Rozga)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ หรือ 
นายเออร์วิน ออสการ์ มอม  
(Mr.Erwin Oscar Mom)  
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

๒๒ องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง 
(Hong Kong Trade Development 
Council) 
 
ประเทศฮ่องกง 
 
อชต./ภ. ๐๑๗/๖๐ 
๘ พ.ย. ๕๙ – ๗ พ.ย. ๖๑ 
 

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

๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจต่อ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของไทยไปยังฮ่องกง 
และให้ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของฮ่องกง 
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของ
ตลาดส าหรับบริษัทไทยและบริษัทฮ่องกง 
๓. เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของฮ่องกงต่อ
ตลาดโลก 
๔. เพื่อส่งเสริมให้ฮ่องกงมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
การบริการและข้อมูลในธุรกิจระหว่างประเทศ 
๕. เพื่อยกระดับฐานะของฮ่องกงให้เป็นเมือง
แห่งธุรกิจระหว่างประเทศของจีน 
๖. เพื่อยกระดับฮ่องกงในฐานะคู่ค้า และเป็น
เวทีส าหรับธุรกิจโลกและผู้สนับสนุนการค้าเสรี 

ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม 
 
 
นายทิน ไหว่ ปีเตอร์ หว่อง  
(Mr. Tin Wai Peter Wong)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย 

 

-๑๖- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๒๓ มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์แห่ง 

สหรัฐอเมริกา 
American Foundation for AIDS  
Research : amfAR 
 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.   /๖๐ 
๔ เม.ย. ๖๐ – ๓ เม.ย. ๖๒ 

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

ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อ
การศึกษา และอบรมการบ าบัดรักษาโรค
เอดส์ เช่น สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบด ี
 

ประเทศไทย จีน ไต้หวัน เขตการปกครอง
พิเศษฮ่ององ มาเลเซีย 
 
นางสาวแอนเน็ต เฮรัน ซอห์น  
(Miss Annette Haeran Sohn) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโครงการ 

๒๔ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก 
World Society for the Protection 
of Animals, Asia (WSPA, ASIA) 
 
ประเทศอังกฤษ 
 
อชต./ภ. ๕/๕๙ 
๑๗ ก.ค. ๕๘ – ๑๖ ก.ค. ๖๐ 

 ๔๔๔ ตึกโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น ๗ 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 
โทร. ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๕ 
โทรสาร ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๗ 
 

๑.ส่งเสริมการพิทักษ์สัตว์ ปูองกันการ
กระท าอันโหดร้ายต่อสัตว์ การบรรเทาทุกข์ 
ตลอดจน การรักษาพยาบาลให้แก่สัตว์ 
ที่ได้รับการทารุณกรรมในประเทศไทย 
และทุกภูมิภาคของโลก 
๒. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทาง 
ด้านวิชาการ และด้านการเงินแก่องค์กร 
มูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ ในประเทศไทย 
ตลอดจน ประเทศสมาชิกในต่างประเทศ 
๓.ให้การสนับสนุนการฝึกสอนแก่
อาสาสมัครและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความรู้ในการพิทักษ์ปูองกันการกระท าอัน
โหดร้ายต่อสัตว์ และการบรรเทาทุกข์
ให้แก่สัตว์ที่ได้รับการทารุณกรรม 

เอเชียตอนบน และเอเชียอาคเนย์ 
 
นางสุภาภรณ์  ลาสต์  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการฝ่ายภูมิภาค 

 

-๑๗- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๒๕ องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล  

The International Commission of 
Jurists : ICJ 
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
อชต./ภ.๕๕/๒๕๕๙ 
๓๐ เม.ย. ๕๙ - ๒๙ เม.ย. ๖๑ 
 

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

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย เนปาล และศรีลังกา 
 
นายซาแมน เซีย ซาริฟิ   
(Mr. Saman Zia Zarifi)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ  
นางเจนนิเฟอร์ ซาวดารี่ ทัมบายาห์  
(Mrs. Jennifer Soundari Thambayah) 
ต าแหน่ง รักษาการผู้อ านวยการโครงการ
ภูมิภาคส านักงานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

๒๖ องค์การแพ็ค 
Private Agencies Collaborating 
Together, Inc. : PACT 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.๐๐๗/๖๐ 
๒๘ พ.ค. ๕๙ – ๒๗ พ.ค. ๖๑ 
 

ตึกซีอาร์ซี ชั้น ๒๘ เลขที่ ๖ อาคารออลซี่ซั่น
เพลส เลขที่ ๘๗/๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖-๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙ 

ให้ความสนับสนุน ตามโครงการความ
ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง  ด้านงบประมาณ ข้อมูลข่าวสาร วัสดุ
อุปกรณ์ รวมทั้งความช่วยเ หลือทางด้าน
วิชาการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่
ประเทศกลุ่มภูมืภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

กรุงเทพมหานคร ชลบุรี  เชียงใหม่ 
นครราชสีมา ขอนแก่น 
 
นางสาววรชนก  ยุทธนานุกร 
ต าแหน่ง ผู้แทนองค์การแพ็ค (PACT) 

๒๗ องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
Internews Network 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.  ๐๑๘/๖๐ 
๑๑ ก.ย. ๕๙ – ๑๐ ก.ย. ๖๐ 

 ๕๑๘ /๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน .
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๐ 
 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการส านักงานสนับสนุน 
ภูมิภาคเอเชีย 

ทั่วประเทศไทย 
 
นายไบรอัน แดเนียล แฮลลี่ย์  
(Mr.Brian Danieal Hanley) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย 

 
-๑๘- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๒๘ องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์          

ดิสอะบิลิตี้ 
Leonard Cheshire Disability 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ. ๔๔/๕๙ 
๒๙ ม.ค. ๕๘ – ๒๘ ม.ค. ๖๐ 

 ๑๐ อาคารบ้านลือชา ห้องเลขที่ ๙ ชั้น ๑   
ซอยพหลโยธิน ๓ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๑๗๙๕ 

ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการ     
ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเอเชียตะวันออก 

ประเทศไทย ฟิลิปปินส์จีน อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
 
นางสาวบาร์กา เฮนรี่ 
(Miss Barkha henry) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายดูแลและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการ 

๒๙ องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ 
สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย 
ChildFund International USA Asia 
Region 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ. ๖๖/๕๘ 
๒๘ ก.ค. ๕๘ – ๒๗ ก.ค. ๖๐ 

 ๘๘๘ อาคารโพลาริสทาวเวอร์  
ซอยสุขุมวิท ๒๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๓ 
 

ส่งเสริมสุขภาพ  และสุขภาวะส าหรับเด็ก 
ครอบครัวและชุมชน และช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน 
 

ประเทศไทย อัฟกานิสถาน  อินเดีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  ติมอร์ตะวันออก        
ศรีลังกา 
 
นายเจฟฟรี่ มาร์ค เพทโควิช 
(Mr.Geoffrey Mark Petkovich) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชีย 

๓๐ สถาบันนานาชาติไอโอจีที – เอ็นทีโอ         
มูฟเมนท ์
International Institute of the 
IOGT – NTO Movement 
 
ประเทศสวีเดน 
อชต./ภ. ๓๕/๕๙ 
๒๕ ธ.ค.๕๘ – ๒๔ ธ.ค. ๖๐ 

๖๓ ถนนปุาตัน ต าบลปุาตัน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร. ๐๕๓ ๘๗๒ ๘๘๐ 
โทรสาร ๐๕๓ ๒๕๑ ๗๗๖ 

ลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์และสารเสพติด
อ่ืน ๆ เป็นการสร้างสรรค์สังคมและช่วย
ลดปัญหาความยากจน 
 

ประเทศไทย  พม่า  ลาว  กัมพูชา 
 
นายนเรศ สงเคราะห์สุข 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค 

 
-๑๙- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๓๑ สถาบันฟราวน์โฮเฟอร์ ไอเอฟเอฟ 
แห่งภูมิภาคอาเซียน 
Fraunhofer IFF Regional Office – 
ASEAN 
 
ประเทศเยอรมนี 
อชต./ภ.   /๖๐ 
๒๘ ม.ค. ๖๐ – ๒๗ ม.ค. ๖๒ 

๑๐๕๕/๕๕๐ อาคารสเตท ทาวเวอร์  
(อาร์ซีเค ทาวเวอร์) ชั้น ๒๙ ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๓๐ ๘๖๔๔ 
 

สนับสนุน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
นายราล์ฟ โอพียร์ซินสกี้  
(Mr.Ralf Opierzynski) 
ต าแหน่ง ผู้จัดการส านักงานภูมิภาค 

๓๒ สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก 
Institute for Global Strategies 
 
ประเทศญี่ปุ่น 
อชต./ภ. ๐๐๕/๖๐ 
๙ ก.ย.๕๙ - ๘ก.ย.๖๑ 

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

การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 
 
นายโทชิโสะ มาเอดะ 
(Mr.Toshizo Maeda) 
ต าแหน่ง ผู้ด าเนินงานแทนองค์การใน
ประเทศไทย 

๓๓ องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์ 
Church World Service ,Inc 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ.   /๖๐ 
๒๗ ม.ค. ๖๐ – ๒๖ ม.ค. ๖๒ 

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

พัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนส่งเสริมความรู้ด้าน
การท าอาชีพใน  ชุมชนแบบยั่งยืนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สามารถพ่ึงตนเองได้ 
และการช่วยเหลือผู้อพยพผู้ประสบภัย 

ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
 
นางปภินดา เว็นดิตตี้   
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 

 
 

-๒๐- 



 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๓๔ สมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือ

และเพื่อการพัฒนา 
Agency for Technical 
Cooperation and Development : 
ACTED 
 

ประเทศฝรั่งเศส 
อชต./ภ.    /๕๙ 
๒๗ ก.พ. ๖๐ – ๒๖ ก.พ. ๖๒ 

๘๘ อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒เอ (12A) 
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒๖๓๔ ๔๔๒๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๔๑๐๗ 
           
 
 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
และ การพัฒนาแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
การรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากภัย
พิบัติทาง  ธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
 

ประเทศไทย อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา 
 
 
นายเอลมาร์ โลเรตี (Mr. Elmar Loreti)  
ต าแหน่ง ผู้แทนองค์กรประจ าประเทศไทย 

๓๕ องค์กรสตรีเพื่อการจัดการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเกษต รและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
WOCAN 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.๕๓/๕๘ 
๒๗ ก.พ. ๕๘ – ๒๖ ก.พ. ๖๐ 

๓๒๓ อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น ๔๑  
ยูนิตที่ ๔๑๑๙ – ๔๑๒๐ ถนนสีลม               
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๐๐ 
โทร. ๐ ๒๔๔๐ ๐๒๘๘ 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสตรี 
และสร้างความเท่าเทียมกันทางเพศใน
ภาคเกษตรกรรม และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติระดับองค์การ 
นโยบาย แผนงาน และการตลาด 
 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
 
นางเจนเน็ตต์ เด็นโฮล์ม 
(Mrs.Jeannette Denholm) 
ผู้อ านวยการส านักงานในประเทศไทย 

๓๖ สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาแห่งเอเชีย 
FORUM ASIA 
 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
อชต./ภ.๐๕๗/๒๕๕๙  
๕ เม.ย. ๕๙ – ๔ เม.ย. ๖๑ 

๗๙/๒ อาคาร SPD ชั้น ๓, ๔ ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
๑๐๖๐๐ 
โทร. ๐ ๒๑๐๘ ๒๖๔๓-๔๖ 
 

เป็นองค์กรสมาชิกขององค์กรพัฒนาที่
ท างานด้านสิทธิมนุษยชน  เพ่ือพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียอันรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายสู่
นานาชาติ 

ประเทศไทย บังคลาเทศ พม่า  กัมพูชา 
อินเดีย อินโดนี เซีย ญี่ปุุน  มาเลเซีย 
มองโกเลีย เนปาล  ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์  เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน และ
ติมอร์ตะวันออก 
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ 
ผู้อ านวยการประเทศไทย 

-๒๑- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๓๗ องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ
Voluntary Service Overseas–VSO 
 
ประเทศอังกฤษ 
อชต./ภ.  ๐๒๒/๖๐ 
๒๘ ส.ค.๕๙ – ๒๗ ส.ค. ๖๑ 

อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น ๑๐ เลขที่ ๒๕ 
 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๕ 
โทรสาร ๐ ๒๖๕๕ ๕๐๐๖ 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการส านักงานภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิค อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา 

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

นายชอน แอนดรู วินเซ็นท์ 
(Mr.Shaun Andrew Vincent) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก 

๓๘ องค์การเวิร์ลแชร์  
World Share 
สาธารณรัฐเกาหลี 
 
อชต./ภ.      /๖๐ 
๑๒ ก.ย. ๕๙ – ๑๑ ก.ย. ๖๑ 

๑๖๘ หมู่บ้านไทม์โฮม ซอยหัวหมาก ๒๑ 
ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  
โทรศัพท์ ๐-๒๑๘๗-๒๒๑๔ 
 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคใน            
ประเทศไทย  ตามโครงการส านักงาน
สนับสนุนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประเทศไทย กัมพูชา ลาว  เวียดนาม             
และพม่า 
 

นางสาวโดกยอง คิม (Miss Dokyung Kim) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนภูมิภาคส าหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๓๙ องค์การวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล               
อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์รอล          
ดีเวลลอปเม้นท์ (WINROCK 
International Institute for 
Agricultural Development) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ ภ.     /๖๐ 
๑๘ ธ.ค. ๕๙ – ๑๗ ธ.ค. ๖๑ 

๒๐๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด ช้น ๔  
ห้อง๔๐๗ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
 
 

เข้ามา จัดตั้งส านักงานภูมิภาค ใน
ประเทศไทย ตามโครงการ ลดก๊าซเรือน
กระจกในปุาเอเชีย  (Lowering Emissions 
in Asia’s Forests (LEAF)) 

ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย 
และปาปัวนิวกินี 
 
 
นายไบรอัน วิลเลี่ยม บีน 
(Mr.Brian William Bean) 
ต าแหน่ง หัวหน้าโครงการ 

-๒๒- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๔๐ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(Amnesty International Limited) 
 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
อชต./ภ. ๔๐/๕๙ 
๒๑ ม.ค. ๕๙ – ๒๐ ม.ค. ๖๑ 

เลขที่ ๕๙๘ อาคารคิวเฮ้าส ์เพลินจิต ห้อง ๓๒ 
ชั้นที่ ๖ แขวงลมุพิน ีเขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐  
โทรศัพท ์๐ ๒๖๖๓ ๗๙๗๙ 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพ่ือช่วยเหลือให้บุคคลทุกคนได้รับ
สิทธิมนุษยชนตามท่ีรับรองโดยปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอ่ืนอย่างเต็มที่ โดย
ด าเนินการใด ๆ ที่มุ่งเน้นการปูองกันและ
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ประเทศไทย กัมพูชา พิจิ มาเลเซีย เมียนมา 
ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
 
นางปิยนุช โคตรสาร  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการองค์การประจ า
ประเทศไทย 

๔๑ องค์การวิชั่นฟันด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(VisionFound International) 
 
 
สหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๓๘/๕๘ 
๑๑ มี.ค. ๕๘ – ๑๐ มี.ค. ๕๙ 
 

อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี เลขท่ี ๑ ถนนสาธรใต้ 
ชั้น ๒๗ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โทร. ๐ ๒๑๐๘ ๒๒๙๐ 

๑. เป็นศูนย์บริหารจัดการและ
ประสานงาน ขององค์การในระดับภูมิภาค
และกับองค์กรต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและเอเชียใต้  
๒. เป็นศูนย์สนับสนุนด้านการเงินและการ
บริหารการเงินของกิจกรรมในระดับ
ภูมิภาค  
๓. เป็นที่ประชุมสัมมนาและฝึกอบรม
บุคลากรขององค์การและเครือข่าย  
๔. เป็นที่พักและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ขององค์การในภูมิภาคที่เดิน
ทางผ่านมาประเทศไทย 
๕. เป็นที่พัฒนาโครงการจัดหาทุนและ
ติดต่อแหล่งทุนต่าง ๆ  
๖. เป็นที่ตรวจสอบติดตามประเมินผล
โครงการต่าง ๆ 

กัมพูชา อินเดีย มองโกเลีย พม่า ฟิลิปปินส์ 
ศรีลังกา ประเทศไทย เวียดนาม 
 
นายไมเคิล จอห์น สปิงเลอร์  
(Mr.Michael John Spingler) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

-๒๓- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๔๒ องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์
แห่งเอเชีย (Federation of Asian 
Veterinary Association (FAVA)) 
 
ประเทศฟิลิปปินส ์
 
อชต./ภ. ๓๘/๕๙ 
๑๑ มี.ค. ๕๙ – ๑๐ มี.ค. ๖๑ 

ที่ท าการสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์  
เลขที่ ๖๙/๒๖ ปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
๑๐๔๐๐ 

ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ 
องค์กรต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อม ของสัตวแพทย์ในภูมิภาคและ
สมาคมสัตวแพทย์แห่งโลก ในระดับ
นานาชาติ การร่วมมือกับประเด็นส าคัญ
ของโลกด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยท าบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันกับองค์กรพิทักษ์สัตว์ 
แห่งโลก และร่วมมือกับ VNU 
exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการ
ให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประเทศ
สมาชิกและสัตว์แพทย์ใน ประเทศลุ่ม
แม่น้ าโขง ได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว 
เมียนมา เวียดนาม ในการเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในพ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา 
กัมพูชา 
 
นางอัจฉริยา ไศละสูต 
ต าแหน่ง เลขาธิการองค์การฯ 

๔๓ มูลนิธิอบิลิส (Abilis Foundation) 
 
 
ประเทศฟินแลนด์ 
อชต. /ภ.    /๖๐ 
๒๓ ธ.ค. ๕๙ – ๒๒ ธ.ค. ๖๑ 

๑๑๒๑ รัมภาอพาร์ทเมนท์ ห้อง ๔๐๖ ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

๑. สร้างศักยภาพของคนพิการในภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง 
๒. สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมเพื่อสังคมของคนพิการ 
๓. พัฒนาสภาพความเป็นอยู่และการ
ด ารงชีวิตของคนพิการ 

ประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว กัมพูชา 
 
นางสาวเสาวลักษณ์  ทองก๊วย 
ต าแหน่ง ผู้ประสานงานประจ าภูมิภาค 

 
 

-๒๔- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๔๔ ไชนา เมดิคอล บอร์ด  
(China Medical Board)   
 
 
สหรัฐอเมริกา 
 
อชต./ภ. ๔๕/๕๙ 
๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐ 

๕๙๑ อาคารสมัชชาวาณิช ๒ (ยูบีซี ๒)  
ชั้น ๑๒ ห้อง ๑๒๐๔ (เอ) ถนนสุขุมวิท  
ซอย ๓๓ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 

๑. เพ่ือสนับสนุนองค์กรและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ  ใน
ภูมิภาคอาเซียน 
๒. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้น าการ
แลกเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 
ในภูมิภาคอาเซียน 

ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา 
 
 
นายปิยะ หาญวรวงค์ชัย  
ต าแหน่งผู้อ านวยการ 

๔๕ องค์การเนติบัณฑิตยสภาอเมริกัน–เอบีเอ  
(American Bar Association Rule 
of Law Initiative-ABA) 
 
สหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.   /๖๐ 
๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐ 

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์  
เลขที่ ๖๐ ชั้นที่ ๒ โซนดี ห้อง ๒๐๑/๖  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 ๑๐๑๑๐  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๙ ๓๑๓๑,  
๐ ๒๒๒๙ ๓๑๒๖ ต่อ ๓๕๑-๓๕๓ 

๑. ให้บริการประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ทางกฎหมาย การ
ฝึกอบรมและสิทธิประโยชน์อื่นใด 
๒. เสริมสร้างความความสามารถของ
หน่วยงานภาครัฐ ในการพัฒนา องค์กร
ด้านกฎหมายและระบบยุติธรรมให้
เข้มแข็ง และส่งเสริมหลักธรรมภิบาลใน
ภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก 

ประเทศสมาชิกอาเซียน และ ประเทศสมาชิก
เอเปค 
 
นางสาวจิตวิมล กฤษณามระ ต าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ประสานงานและผู้จัดการการเงิน
ส านักงานประเทศไทย 

๔๖ คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ  
(Kindernothilfe e.V.) 
 
ประเทศเยอรมนี 
อชต./ภ. ๔๗/๕๙ 
๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐ 

เลขที่ ๘๗/๙ โครงการสตาร์เวิร์ค ห้อง บี  
๘๐๔ ถนนทุ่งโฮเต็ล ต าบลวัดเกต  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๒๗๐ 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและสิทธิของเด็ก สตรี
และผู้เยาว์ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและ
ด้อยโอกาส  

ประเทศไทย ลาว และเมียนมา 
 
นางสาวสุพาณี  ธนีวุฒิ  
ต าแหน่ง ผู้ประสานงานประจ าประเทศไทย  

-๒๕- 



 
 

 
ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 

๔๗ สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง
ประเทศ (International Planned 
Parenthood Federation : IPPF)   
 
ประเทศสหราชอาณาจักร 
 
อชต./ภ. ๐๕๒/๕๙ 
๒๑ ก.ย. ๕๙ – ๒๐ ก.ย. ๖๐ 

เลขที่ ๘ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๑ ๒๓๒๐ ต่อ ๑๑๓ 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพ่ือสนับสนุนงานที่ส่งเสริมให้
ประชากรในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งประชากรใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ มีสุขภาพและสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะการสนับสนุนการ
วางแผนครอบครัว การปูองกันและการ
รักษาการติดเชื้อ เอชไอวี ภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม 

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ
ภูมิภาคเอเชียใต้ 
 
นายเทวอดรอส มาเลซเซ่ ฮับเทอยอกัส  
(Mr. Tewodros Melesse Habtegiorgis)  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการใหญ่ และกรรมการ 
บริหารสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง 
ประเทศ (ศูนย์กรุงเทพมหานคร) 

๔๘ มูลนิธิแมกซ์ (Max Foundation) 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อชต./ภ.๐๐๑/๒๕๖๐ 
๒๒ มี.ค. ๖๐ – ๒๑ มี.ค. ๖๑ 

บ้านเซเวียร์ เลขที่ ๔๓ ซอยราชวถี ๑๒ 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕ 

เข้ามาจัดตั้งส านักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการให้ความช่วยเหลือการ
เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งและการรักษา
โรคมะเร็งในประเทศไทย ให้การสนับสนุน
ทางด้านจิตใจ ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้
แก่ผู้ปุวยโรงมะเร็งและครอบครัว 

ประเทศไทย  อินเดีย มาเลเซีย และ
แอฟริกาใต้ 
 
นายวิรัช  แซ่ก๊วย ต าแหน่ง  
ผู้บริหารโครงการ 

๔๙ มูลนิธิโฟร์พาวส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
(FOUR PAWS International) 
 
ประเทศออสเตรีย 

๑๑๗/๑๕๓ ถนนพัฒนาชนบท ๔ แขวงคลอง
สองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
๑๐๕๒๐ 
โทรศัพท์  

เข้ามาจัดตั้งส านักงานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อประสานงานและให้
ลิการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ ตลอดจนบริหาร
โครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ประเทศไทย อินโดนีเซีย เมียนมา และ
เวียดนาม 
 
นายวิลเล็ม โจฮานเนส ดี ค๊อก 
(Mr.Willem Johannes De Kok) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานภูมืภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

-๒๖- 



 
 

 



รายช่ือองค์การเอกชนไทยท่ีได้รับอนญุาตให้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออ่ืนๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ(อช.๒๗) 

ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๑ มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน

ภัยพิบัติแห่งเอเชีย 
Asian Disaster Preparedness 
Center Foundation 
อชต.๒๗/๕๙ 
๑๗ ส.ค. ๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐ 

๙๗๙/๖๙ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร ์ชั้น ๒๔ 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๐๖๘๑ - ๙๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๔๕๑๓ 
 

ตามโครงการที่ได้รับความ ช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน  ๆจากองค์การเอกชน
ต่างประเทศ 

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม  ลาว 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อัฟกานิสถาน ฯลฯ 
 
ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

๒ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเซีย 
Association of Asia Confederation of 
Credit Unions : ACCU 
อชต. ๔๒/๕๙ 
๑๗ ส.ค.๕๘ – ๑๖ ส.ค. ๖๐ 

๔๑๑ อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น ๘ ถนนศรีนครินทร ์ 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
โทร. ๐ ๒๗๐๔ ๔๒๕๒-๔ 
โทรสาร ๐ ๒ ๗๐๔ ๔๒๕๕ 

ตามโครงการที่ได้รับความ ช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน  ๆจากองค์การเอกชน
ต่างประเทศ 

ประเทศไทย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ศรีลังกา  เวียดนาม บังคลาเทศ 
เนปาล 
นางสาวอิลินีต้า วี ซาน โร๊ค  
(Miss Elenita V. San Roque) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 

๓ มูลนิธิทรัพยากรเอเชีย 
(Asian Resource Foundation:ARF) 
 
อชต. ๒๑ /๕๙ 
๓๐ เม.ย. ๕๘ – ๒๙ เม.ย. ๕๙ 

๑๕๖๒/๑๑๓ ซอย ๑๑ หมู่บ้านพิบูลย์             
ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
โทร. ๐ ๒๙๑๓ ๐๑๙๖ 
โทรสาร ๐ ๒๙๑๓ ๐๑๙๗ 

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน ๆ จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ 
 

เน้นพื้นที่กรุงเทพฯและในประเทศอ่ืน  ๆ
 
นางนิรมิต คุณานุวัฒน์ 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

๔ มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ   
(Foundation for International 
Human Resource Development : 
FIHRD) 
อชต. ๒๒/๕๙ 
๔ พ.ค. ๕๘ – ๓ พ.ค. ๕๙ 

๗๑/๓๙ ซอยบรมราชชนนี ๑๕  
ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐ ๒๘๘๔ ๕๕๔๘-๙ 
 
 

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน ๆ จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ 
 

ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
 
นายจีระ หงส์ลดารมภ์ 
ต าแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิ 

-๒๗- 



ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๕ มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย 

(Asian Coalition for Housing 
Rights : ACHR) 
 
อชต. ๙/๕๙ 
๒๘ มิ.ย. ๕๘ – ๒๗ มิ.ย. ๖๐ 

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

ตามโครงการที่ได้รับความ ช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน  ๆจากองค์การเอกชน
ต่างประเทศ 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย 
 
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา 
ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

๖ มูลนิธิสิกขาเอเซีย 
Sikkha Asia Foundation 
 
อชต.    /๒๕๕๙ 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ – ๒๗ มิ.ย. ๖๑ 

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

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน ๆ  จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ 
 

เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดพะเยา ตาก 
 
นาวาอากาศโท อุทิศ ทรงโฉม 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 

๗ มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม 
(Daughter of Charity Vincent De 
Paul Foundation) 
อชต. ๔/๕๙ 
๒๗ ก.ค.๕๘ – ๒๖ ก.ค. ๖๐ 

๑๖๔/๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์   
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 ๔๐๐๐๐ 
โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔ 

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน ๆ  จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ 
 

ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
นครราชสีมา ชัยภูมิ พะเยา กาญจนบุรี 
ปทุมธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช  
 
นางสาววัชราภรณ์ บุดดา 
ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

๘ มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) 
OISCA (Thailand) 
 
อชต. ๗/๕๙ 
๒๗ ก.ค. ๕๘ – ๒๖ ก.ค.๖๐ 

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

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออ่ืน ๆ  จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ 
 

ระนอง สุรินทร์ ขอนแก่น ล าพูน เชียงราย 
 
นายอารี ชองกูเลีย  
ต าแหน่งประธานกรรมการ 

                     

                      -๒๘- 

 



ล าดับที่ ชื่อองค์การ ที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ท้องท่ีด าเนินการ 
๙ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย 

(ประเทศไทย) 
Wheelchair and Friendship 
Center of Asia (Thailand) 
Foundation 
 
อชต.  ๐๑๔ /๖๐ 
๑๒ ก.ค. ๕๙ – ๑๑ ก.ค. ๖๑ 

๓๖๙ หมู่ที ่๓ ถนนเทพารักษ์ 
ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 
โทร ๐ ๒๗๕๘ ๔๖๔๖ ต่อ ๒๔๔๑-๒ 
โทรสาร ๐ ๒๗๕๘ ๔๖๔๔ 

ส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพ
ของคนพิการ เพื่อให้มีคุณภาพท่ีดี 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย 
 
นายสุภรธรรม มงคลสวัสดิ์  
ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

๑๐ มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว  
(กรีนพีซ เอส อี เอ)  
Greenpeace SEA Foundation : 
Greenpeace 
 
อชต.       /๖๐ 
๑๐ ม.ค. ๖๐ – ๙ ม.ค. ๖๒ 

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

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักในภาวะโลกร้อน 
 

ประเทศไทย 
 
นายโอภาส  ปัญญา 
ต าแหน่ง ประธานมูลนิธิ 

๑๑ มูลนิธเิพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้ าโขงแห่ง
ประเทศไทย 
Enfants du Mekong Foundation 
 
อชต. ๐๑๕/๖๐ 
๗ มิ.ย. ๕๙ – ๖ มิ.ย. ๖๑ 

๘๖ ซอยเซ็นหลุยส์ ๒ ถนนสาทรใต้ ๑๓          
แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
๑๐๑๒๐ 
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑ 

จัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ ส าหรับเด็กด้อย
โอกาส เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

ประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ                     
ในลุ่มแม่น้ าโขง 
 
นายดาเมียร์ เวอร์นี้ 
(Mr.Damien,Jean, Marie VERM|NY) 
ต าแหน่ง รองประธานมูลนิธิ 

 

 

 

-๒๙- 
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