รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาดาเนินงานในประเทศไทย

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
๐ ๒๓๕๔ ๐๑๑๘

สรุปประเภทและจานวนองค์การเอกชนต่างประเทศ

ประเภทของการเข้ามาดาเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ

จานวนองค์การ

๑. องค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดาเนินงานในประเทศไทย (อช.๗)

๒๔

๒. องค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคใน
ประเทศไทยและดาเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗)

๔๘

๓. องค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับ
ความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗)

๙

รวม

๘๑

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว
มีนาคม ๒๕๖๒

สารบัญ
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดาเนินงานในประเทศไทย (อช.๗)
หน้า
๑. องค์การแตร์ เด ซอมม์ Terre Des Hommes
๒. ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ
American Center for International Labour Solidarity : ACILS
๓. องค์การคอมมูนิต้า อินคอนโทร Comunita Incontro
๔. องค์การลา แชน เดอ เลสปัวร์ La Chaine de l’ Espoir : C.D.E.
๕. องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล (SOS Children’s Village International)
๖. องค์การฮิวแมนนิตี แอนด์ อินคลูชั่น (Humanity & Inclusion (HI))
๗. มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) Reiyukai (Thailand) Foundation)
๘. องค์การกองทุนสัตว์ปุาโลกสากล World Wide Fund for Nature International : WWF
๙. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ปุา (Wildlife Conservation Society : WCS)
๑๐. องค์การยุติธรรมนานาชาติ The International Justice Mission : IJM
๑๑. สมาคมทองแดงนานาชาติประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Copper Development Centre - South East Asia
๑๒. สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลกและมนุษย์ในอนาคต
ATD Quart Monde - Terre et Homme de Demain
๑๓. สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก German Help
๑๔. องค์การคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี Korea Copyright Commission
๑๕. องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล Friends International
๑๖. องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์
National Democratic Instutute for International Affairs
๑๗. องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปJapan
ุน
Student Services Organization (Japan)
๑๘. องค์การโคเรีย อะโกร - เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ Korea Agro-Trade Center, Bangkok
๑๙. ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan
Small and Medium Enterprise Support Center)
๒๐. มูลนิธิมหาวิทยาลัยเคียวริน (Kyorin University Foundation)
๒๑. สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน (ไออาร์ไอ) (International Republican Institute (IRI))
๒๒. มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ (Pestalozzi Children’s Village Foundation)
๒๓. องค์การอเมริกัน เรฟฟูจี คอมมิตตี (American Refugee Committee)
๒๔. สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน(ZSL) ประเทศไทย(The Zoological Society of London : ZSL)
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สารบัญ
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาค
ในประเทศไทยและดาเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗)
หน้า
๑. องค์การอินเตอร์ แอคท์ (Inter Act)
๒. สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัดพลังงาน
(International Institute for Energy Conservation : IIEC)
๓. องค์การศุภนิมิตสากล สานักงานภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค
(World Vision International - Asia Pacific Regional Office)
๔. องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา
Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development : AFPPD
๕. มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล Hanns Seidel Foundation - Indochina Regional Office
๖. องค์การไดอาโกเนีย Diakonia
๗. องค์การช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ของคณะอนุชนนานาชาติ
Youth With A Mission Relief and Development : YWAM
๘. องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล Family Health International : FHI
๙. องค์การอ็อกแฟม Oxfam
๑๐. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
Pacific Asia Travel Association : PATA
๑๑. องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย - เอเชียแปซิฟิก
Jesuit Refugee Service Asia Pacific : JRS - AP
๑๒. องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล ActionAid International
๑๓. องค์การแคร์ CARE
๑๔. องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล Plan International, Inc.
๑๕. องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล HelpAge International
๑๖. องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์, อิงค์
Education Development Center, Inc. : EDC
๑๗. องค์การช่วยเหลือเด็ก (สหราชอาณาจักร) Save the Children (UK)
๑๘. องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ Save the Children International
๑๙. มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ Heinrich Boell Foundation
๒๐. สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน Summer Institute of Linguistics, Inc.
๒๑. มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล ECPAT International
๒๒. องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council)
๒๓. มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์แห่งสหรัฐอเมริกา
American Foundation for AIDS Research : amfAR
๒๔. องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
World Society for the Protection of Animals, Asia (WSPA, ASIA)
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สารบัญ
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาค
ในประเทศไทยและดาเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗)
๒๕. องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล The International Commission of Jurists : ICJ
๒๖. องค์การแพ็ค Private Agencies Collaborating Together, Inc. : PACT
๒๗. องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค Internews Network
๒๘.องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิต้ี Leonard Cheshire Disability
๒๙. องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย
ChildFund International USA Asia Region
๓๐. สถาบันนานาชาติไอโอจีทเอ็
ี - นทีโอ มูฟเมนท์
International Institute of the IOGT - NTO Movement
๓๑. สถาบันฟราวน์โฮเฟอร์ ไอเอฟเอฟ แห่งภูมิภาคอาเซียน
Fraunhofer IFF Regional Office - ASEAN
๓๒. สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก Institute for Global Strategies
๓๓. องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์ Church World Service ,Inc
๓๔. สมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือและเพื่อการพัฒนา
Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED
๓๕. สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและพัฒนาแห่งเอเชีย FORUM ASIA
๓๖. องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ Voluntary Service Overseas - VSO
๓๗. องค์การเวิร์ลแชร์ World Share
๓๘. องค์การวินร็อคอินเตอร์เนชั่นแนล อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์รอล ดีเวลลอปเม้นท์
(WINROCK International Institute for Agricultural Development)
๓๙. องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่น แนล (Amnesty International Limited)
๔๐. องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย (Federation of Asian Veterinary
Association (FAVA))
๔๑. ไชนา เมดิคอล บอร์ด (China Medical Board)
๔๒. คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ (Kindernothilfe e.V)
๔๓. สมาพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ
(International Planned Parenthood Federation : IPPF)
๔๔. มูลนิธิแมกซ์ (The Max Foundation)
๔๕. องค์กรมหาวิทยาลัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกียวโต (National University
Corporation Kyoto University)
๔๖. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (Friedrich-Ebert-Stiftung)
๔๗. มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation)
๔๘. มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ (Friedrich Naumann Foundation for Freedom)
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สารบัญ
รายชื่อองค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนต่างประเทศ (อช.๒๗)
หน้า
๑. มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมปูองกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย
Asian Disaster Preparedness Center Foundation
๒. สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเซีย
Association of Asia Confederation of Credit Unions : ACCU
๓. มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights : ACHR)
๔. มูลนิธิสิกขาเอเซีย Sikkha Asia Foundation
๕. มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม Daughter of Charity Vincent De Paul Foundation
๖. มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) OISCA (Thailand)
๗. มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว(กรีนพีซ เอส อี เอ) Greenpeace SEA Foundation : Greenpeace
๘. มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้าโขงแห่งประเทศไทยEnfants du Mekong Foundation
๙. มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Center for Energy Environment Resources Development Foundation : CEERD)

๒๗
๒๗
๒๗
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๒๙

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดาเนินงานในประเทศไทย (อช.๗)
ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑
องค์การแตร์ เด ซอมม์
Terre Des Hommes
ประเทศเยอรมนี

ที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
๑๒๗/๔ ซอยเจริญพร ๒ ถนนประดิพัทธ์ แขวง ช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
เพือ่ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น
โทร. ๐ ๒๒๗๙ ๑๖๖๓ - ๔

อชต.
/๖๒
๒๖ ส.ค. ๖๑ - ๒๕ ส.ค. ๖๓
๒

ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ
American Center for International
Labour Solidarity : ACILS
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต.
/๖๒
๗ ต.ค. ๖๑ - ๖ ต.ค. ๖๓

๓

องค์การคอมมูนิต้า อินคอนโทร
Comunita Incontro
ประเทศอิตาลี
อชต. ๐๐๓/๒๕๖๑
๓๐ ส.ค. ๖๐ - ๒๙ ส.ค. ๖๒

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

ท้องที่ดาเนินการ
กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน สมุทรปราการ
เชียงราย ลาปาง

นายมาร์โก แวน กรินสเวน
(Mr.Marco Van Grinsven)
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
ให้บริการการศึกษาด้านแรงงาน และการ สหภาพแรงงานในกรุงเทพฯ เขตรังสิต นวนคร
ให้บริการสมาชิกเพื่อให้ผู้นาสหภาพ
อ้อมน้อย
แรงงานมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่
อ้อมใหญ่ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ความรับผิดชอบและสมาชิกรู้ถึงสิทธิและ นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
หน้าที่ของตนเองรวมทั้งส่งเสริมมาตรฐาน อ่างทอง อยุธยา และขอนแก่น
ความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน
นายโรเบิร์ต ซิฟโก ไพคอฟสกี
(Mr. Robert Zivko Pajkovski)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาประเทศไทย

๕๖ หมู่ ๕ ตาบลลาไทร อาเภอลาลูกกา จังหวัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยวิธี
ปทุมธานี จังหวัดตาก และจังหวัดสกลนคร
ชุมชนบาบัด
ลาไทร โทร. ๐ ๒๕๖๓ ๑๐๐๖ - ๘
แม่สอด โทร. ๐ ๑๙๓๗ ๑๓๔๕
ท่าแร่ โทร. ๐ ๑๒๑๒ - ๐๘๔๐

ประเทศไทย จังหวัด ปทุมธานี ตาก สกลนคร
นายกามิเน่ เดลิซี
Mr.Carmine De Lisi
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔
องค์การลา แชน เดอ เลสปัวร์
La Chaine de l’ Espoir : C.D.E.
อชต. ๐๐๕/๒๕๖๑
๓๐ ส.ค. ๖๐ - ๒๙ ส.ค. ๖๒
๕

องค์การหมู่บ้านเด็กโสสะสากล
(SOS Children’s Village
International)

ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย
อชต. ๐๐๖/๖๒
๒๔ ม.ค. ๖๑ - ๒๓ ม.ค. ๖๓
๖

องค์การฮิวแมนิตี แอนด์ อินคลูชั่น
(Humanity & Inclusion (HI))
ประเทศฝรั่งเศส
อชต. ๐๒๓/๖๑
๗ ก.ย. ๖๐ - ๖ ก.ย. ๖๒

ที่ตั้ง
๑๗๕ หมู่ที่ ๓ ตาบลหนองกง
อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทร. ๐๘๑ ๒๖๖ ๑๙๗๕

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการศึกษาโดยจัดหาทุนการศึกษา
สาหรับนักเรียนยากจนในชนบท ให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการแพทย์แก่เด็ก
ยากจนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมและ
ช่วยเหลือด้าน การเงินในกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับเด็กโดยตรง
เลขที่ ๑๘ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท
สนับสนุนด้านการเงินและการบริหารงาน
ตาบลบางเมือง อาเภอเมือง สมุทรปราการ
ส่วนอื่นแก่มูลนิธิเด็กโสสะแห่ง
๑๐๒๗๐ และ ๑๖๓ อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น ๔ ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เพื่อช่วยเหลือเด็กกาพร้า ไร้ที่พึ่ง ด้วยวิธี
ถนนสุขุมวิท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย
จัดครอบครัวทดแทน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๓๙๑๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๘ ๙๐๖๙
๙/๒๔๓ หมู่บ้านแม่สอดวิลล่า
ถนนอินทรคีรี ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
โทร. ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๘๔, ๐๕๕ ๕๔๖ ๑๓๓
โทรสาร ๐๕๕ ๘๐๒ ๒๗๓

ท้องที่ดาเนินการ
พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์
ขอนแก่น อุบลราชธานี
นายฟิลิปป์ อีวาน ฌาค เตอาร์
(Mr.Philippe Ivan Jacques Theard)

ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
สมุทรปราการ หนองคาย สงขลา เชียงราย
ภูเก็ต และอุดรธานี
พลตารวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการอานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์

พัฒนางานด้านกายอุปกรณ์ และรองเท้า กรุงเทพฯ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี
พิเศษ สาหรับคนพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ ราชบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
ของคนพิการในชุมชน ช่วยผู้สูงอายุเพื่อให้
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น
นางอัลเมดิน่า มูสิค (Mrs.Almedina Music)
ตาแหน่ง ผู้จัดการโครงการประเทศไทย

-๒-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๗.
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
Reiyukai (Thailand) Foundation)

๘

๙

ที่ตั้ง
๒๓/๑ ซอยราชวิถี ๒ (อรรถวิมล) ถนนราชวิถี
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
และ ๑๔๔ /๑ ถนนเทพา ตา บลเมืองเหนือ
อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๕๐๓๗
โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๑๓

ท้องที่ดาเนินการ
กรุงเทพฯ ศรีสะเกษ จังหวัดอื่น ๆ และพื้นที่ที่
ประสบภัยสึนามิ เช่น พังงา ระนอง
นายประยอม ซองทอง
ประเทศญี่ปุ่น
ตาแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิเรยุไก และ
นางสาวมิสึโยะ มัตสึชิตะ
อชต. ๐๐๕/๖๒
(Miss Mitsuyo Matsushita)
๓ มิ.ย. ๖๑ - ๒ มิ.ย. ๖๓
ตาแหน่ง ผู้อานวยการมูลนิธิเรยูไก
ประจาประเทศไทย
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล
๙ อาคารพิสิษฐ์บิลดิ้ง ชั้น ๒ และชั้น ๓
เพื่อหยุดยั้งการทาลายสิ่งแวดล้อม
หนองคาย บึงกาฬ เพชรบุรี สมุทรปราการ
World Wide Fund for Nature
ซอยประดิพัทธ์ ๑๐ (ประชานิมิต)
ธรรมชาติและการสร้างโลกอนาคตที่มนุษย์ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอีก ๒๕ จังหวัด
International : WWF
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท
สามารถอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติได้
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
ต่อไป โดยการปกปูองความหลากหลายของ นางสาวเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๓ – ๐๕
พันธุกรรม ชนิดสายพันธุ์ และระบบนิเวศน์ ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๔๓๐๖
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
อชต. ๐๐๘/๖๒
อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ลดการบริโภค
๑๓ ก.พ. ๖๑ - ๑๒ ก.พ.๖๓
พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ
และกากของเสีย
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
๕๕/๒๙๕ เมืองทองธานีโครงการ ๕ ซอย ๓ แก้ปัญหาการพิทั กษ์สัตว์ปุา โดยมุ่งเน้นถึง อุทยานแห่งชาติปุาแก่งกระจาน
(Wildlife Conservation Society : WCS) อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐
พันธุ์สัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีการ จ. เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. ๐ ๒๕๐๓ ๔๔๗๘-๗๙
พิทักษ์ และจัดการครอบคลุมพื้นที่ที่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาห้วยขาแข้งและเขต
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทรสาร ๐ ๒๕๐๓ ๔๐๙๖
กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ์ รักษาพันธุ์สัตว์ปุาทุ่งใหญ่นเรศวร จ.อุทัยธานี
อชต. ๖๙/๕๘
และที่มีมนุษย์ติดต่อกับ สัตว์ปุา โดย
จ.นครสวรรค์ จ.กาญจนบุรี
๒๗ ก.ค. ๕๘ - ๒๖ ก.ค. ๖๐
สมาคมให้ความสนใจสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยบน จ.ตาก
ดินและใต้น้าในทวีปอัฟริกา เอเชียล าติน นายอนรรฆ พัฒนวิบูลย์
อเมริกา และอเมริกาเหนือ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสาขาในประเทศไทย
-๓-๕-

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์
ในด้านจิตใจ โดยอาศัยหลักธรรมทางพุ ทธ
ศาสนา บาเพ็ญสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับ
การศึกษาวัฒนธรรม จริยธรรม และ
กิจกรรมสาธารณกุศล

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๐ องค์การยุติธรรมนานาชาติ
The International Justice Mission :
IJM

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต.
/๖๒
๒๗ ก.ค. ๖๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๓

๑๑

๑๒

สมาคมทองแดงนานาชาติประจา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Copper Development Centre South East Asia
ประเทศสิงคโปร์
อชต.
/๖๒
๒๔ พ.ย. ๖๐ - ๒๓ พ.ย. ๖๒
สมาคม เอ.ที.ดี โลกที่สี่ เพื่อโลก
และมนุษย์ในอนาคต
ATD Quart Monde - Terre et
Homme de Demain

ที่ตั้ง
๔๙๙/๑ หมู่ ๔ (หมู่บ้านศิริพรโครงการ๘)
ตาบลสันทรายน้อย อาเภอสันทราบ
จังหวัดเชียงใหม่๕๐๒๑๐
โทร. ๐๕๓ ๔๙๑ ๒๕๐
โทรสาร ๐๕๓ ๓๙๖ ๖๖๗
อาคารรสาทาวเวอร์ ๑ ชั้น ๑๖ ยูนิตที่
๑๖๐๓ เลขที่ ๕๕๕ ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๗ ๐๕๑๒- ๓
อาคารอัลม่าลิ้งค์ ชั้น ๘ เลขที่ ๒๕
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
โทร. ๐๒ ๐๙๐ ๑๓๓๕
โทรสาร ๐๒ ๐๙๐ ๑๒๓๑

วัตถุประสงค์
ให้การสนับสนุนแก่ภาครัฐและองค์กรอื่นๆ
ในการปูองกันปราบปรามการค้ามนุษย์
โด ยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก โดยการ
อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง การจัด
บ้านพักฉุกเฉิน ให้การดูแลฟื้นฟูสภาพ
จิตใจ ให้คาปรึกษาด้าน กฎหมาย ให้
ทุนการศึกษา และทุนฝึกอาชีพ เป็นต้น

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

ท้องที่ดาเนินการ
เชียงใหม่ เชียงราย และพื้นที่อื่น ๆใน
ภาคเหนือ
นายเขมชาติ ศักดิ์สกุลมงคล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาประเทศไทย

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทองแดง อย่าง กรุงเทพ ฯ และปริมณฑล ชลบุรี เชียงใหม่
ถูกต้องและเหมาะสม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม จันทบุรี
สุราษฎ์ธานี
นายธงชัย เจริญสิริวิไล
ตาแหน่ง ผู้แทนประจาประเทศไทย

ประเทศฝรั่งเศส
อชต.
/๖๒
๒๔ พ.ย. ๖๑ - ๒๓ พ.ย. ๖๓
-๔-

เน้นพื้นที่ชุมชนแออัดกรุงเทพฯ
ศรีสะเกษ
นายโคลด เฮเบอร์เกอร์
(Mr.Claude Heyberger)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการบริหาร

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๓ สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยาก German Help
ประเทศเยอรมัน
อชต. ๐๑๖/๖๐
๒๙ ม.ค. ๖๐ - ๒๘ ม.ค. ๖๒
๑๔

ที่ตั้ง
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

วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือชาวเยอรมันและบุคคลต่างชาติ
ทั่วไปที่เป็นผู้ประสบปัญหา

นางสาวศิริรัตน์ ศุกรภาค
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสมาคมฯ

องค์การคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ๙๙๙/๙ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย
Korea Copyright Commission
เวิลด์ ชั้น๓๘ ยูนิต MH ๓๘๐๓ ถนนพระราม๑ ระเบียบการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบ
แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
ลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
โทร. ๐ ๒๖๑๓ ๑๗๒๒
อชต. ๐๔๑/๖๐
๒๗ พ.ค. ๖๐ - ๒๖ พ.ค. ๖๒

๑๕

องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Friends International
ประเทศฝรั่งเศส
อชต. ๐๐๔/๒๕๖๑
๒๘ ก.ค. ๖๐ - ๒๗ ก.ค. ๖๒

๔๔๘ ซอยแสนสบาย ๘ แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร๑๐๑๑๐
และ ๖๐๑ ห้อง เอ็นวี ๑๘ ถนน กม.๕
ฝั่งซ้าย ตาบลอรัญประเทศ
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
๒๗๑๒๐
โทร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๗๔๕

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย และประเทศเยอรมัน

โครงการให้ความช่วยเหลือในการปกปูอง
คุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
ให้บริการด้านจิตสังคมและดาเนินการ
ส่งกลับเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่าง
ยั่งยืน (ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาติ)

-๕-

ประเทศไทย เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายนัมชอล คิม (Mr.Namchul Kim)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี
ประจาประเทศไทย
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
จ.นนทบุรี จ.สระแก้ว
นางสาวอรวรรณ เสาวพัฒน์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการประเทศไทย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
ที่ตั้ง
วัตถุประสงค์
๑๖ องค์การเนชั่นแนล ดีโมเครติค อินสติติว ๒๙/๑ อาคารปิยะเพลส ชั้น ๑๐ ห้อง ๑๐A/๒ ส่งเสริมการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง
ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอฟแฟร์
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
และการมีส่วนร่วมในประเทศไทย
National Democratic Instutute
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
for International Affairs
โทร. ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๖ - ๗
โทรสาร ๐ ๒๖๕๒ ๒๐๑๘
สานักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท้องที่ดาเนินการ
ทั่วประเทศไทย
นางสาวดีโบรา ฮีลี
(Miss Deborah Healy)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานประจา
ประเทศไทย

อชต.
/๖๒
๗ มิ.ย. ๖๑ - ๖ มิ.ย. ๖๒
๑๗

๑๘

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ๑๕๙ อาคารเสริมมิตร ชั้น ๑๐ ถนนอโศก- ให้ข้อมูลและคาปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา

Japan Student Services
Organization (Japan)

ประเทศญี่ปุ่น
อชต. /๖๒
๙ ก.ย. ๖๑ - ๘ ก.ย. ๖๓
องค์การโคเรีย อะโกร - เทรด
เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
Korea Agro - Trade Center,
Bangkok
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ทั่วประเทศไทย

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

ต่อในประเทศญี่ปุน

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

ส่งเสริมส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลด้าน ทุกจังหวัดในประเทศไทย
อุตสาหกรรม อาหาร การเกษตร และการ
ประมงของสาธารณรัฐเกาหลีให้แก่บุคคล นายเจซอง ยัง (Mr. Jaeseong Yang)
ทีส่ นใจทั่วไป
ตาแหน่ง ผู้จัดการองค์การประจาประเทศ
ไทย

นางสาวนันทพร ชื่นกระโทก
ตาแหน่ง ผู้แทนและเจ้าหน้าที่แนะแนว
การศึกษาสานักงานประเทศไทย

อชต. ๐๒๖/๖๑
๒๒ ส.ค. ๖๐ - ๒๑ ส.ค. ๖๒
-๖-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๙ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว
(Tokyo Metropolitan Small and
Medium Enterprise Support
Center)
ประเทศญี่ปุ่น

๒๐

๒๑

อชต.
/๖๒
๒๓ ธ.ค. ๖๑ - ๒๒ ธ.ค. ๖๓
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเคียวริน
(Kyorin University Foundation)
ประเทศญี่ปุ่น
อชต. ๐๕๔/๕๙
๒๖ ต.ค. ๕๙ - ๒๕ ต.ค. ๖๐
สถาบันอินเตอร์เนชั่นแนลรีพับลิกัน
(International Republican
Institute (IRI))
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต. ๐๓๘/๖๐
๒๖ ก.ค. ๖๐ - ๒๕ ก.ค. ๖๑

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

วัตถุประสงค์
ท้องที่ดาเนินการ
เพื่อสนับสนุนด้านการค้า การลงทุน และ ประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศญี่ปุน ในประเด็นผู้ประการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายมาซายูกิ คิมุระ
(Mr. Masayuki Kimura)
ตาแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป

โรงพยาบาลสันปุาตอง อาเภอสันปุาตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทรศัพท์๐ ๕๓๓๑ ๑๗๑๑,
๐ ๕๓๓๕ ๕๓๓๔

โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ประเทศไทย
และระบบบริการสุขภาพเพื่อการดูแลผู้ติด
เชื้อเอชไอวี
นายซูโตมุ คิตาจิมา
(Mr. Tsutomu Kitajima)
ตาแหน่ง ประธาน

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

ดาเนินโครงการเสริมสร้างพลังสตรีใน
ประเทศไทย
ประเทศไทยโดยร่วมทางานกับองค์กรภาค
ประชาสังคมด้านสตรี
นายแมทธิว โจเซฟ เฮยล์
(Mr.Matthew Joseph Hays)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาประเทศไทย
-๗-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๒๒ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่
(Pestalozzi Children’s Village
Foundation)
สมาพันธรัฐสวิส
อชต. ๒๐/๖๑
๑๘ ก.ค. ๖๑ - ๑๗ ก.ค. ๖๒
๒๓ องค์การอเมริกัน เรฟฟูจี คอมมิตตี
(American Refugee Committee)
ประเทศสหรัฐอมริกา
อชต. ๐๑๕ /๖๑
๑๘ ก.ค. ๖๑ - ๑๗ ก.ค. ๖๒
๒๔

สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน(ZSL)
ประเทศไทย
(The Zoological Society of London :
ZSL)

ประเทศอังกฤษ
อชต. ๐๒๙/๖๑
๒๔ ส.ค. ๖๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๒

ที่ตั้ง
เลขที่ ๑๘๘/๗๖๓ หมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้านคุรุสภา
ตาบลสันนาเม็ง อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๗๐๐ ๖๖๘๑ และ
๐๘๑ ๘๑๕ ๐๓๐๗

วัตถุประสงค์
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา
สาหรับเด็ก เพื่อให้เด็กกลุ่มเปราะบาง
ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยกลุ่มเปูาหมาย คือ เด็กกลุ่มเปราะบาง
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไ ทยเมียนมา
อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส
เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการปูองกัน
ชั้น ๓๖ ห้องที่ ๑๗ และห้องที่ ๕๔
การเกิดโรคไข้มาลาเรีย รวมทั้งการให้
เลขที่ ๘๗/๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ความรู้ ทางวิชาการ ให้คาปรึกษา
กรุงเทพมหานคร๑๐๓๓๐
คาแนะนา และดาเนินการอื่นๆ ที่
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๕ ๓๑๓๕
เกี่ยวข้อง เพื่อลดการ แพร่เชื้อโรคไข้
มาลาเรีย
เลขที่ ๗๕/๙ หมู่ ๑ หมู่บ้านพฤกษากาญจน์๑
ตาบลท่ามะขาม อาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๙ ๘๓๖ ๗๕๓๓

-๘-

ท้องที่ดาเนินการ
ชายแดนไทย-เมียนมา
(จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก
และกาญจนบุรี)
นางสาวสุรพร สุริ ยมณฑล
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานประจาประเทศไทย
ประเทศไทย บริเวณชายแดนไทย- เมียนมา
(จังหวัดกาญจนบุรี และระนอง)
นางสาวฟีฟี่ สตรีฟ ซาบาง
(Miss Fifi Satrif Sabang)
ตาแหน่ง ผู้ดาเนินงานแทนองค์การ
อเมริกัน เรฟฟูจี คอมมิตตี
ประเทศไทย

ตามโครงการการสารวจการฟื้นฟูของ
ประชากรเสือโคร่งและเหยื่อในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ปุาสลักพระและอุทยานแห่งชาติ นางสาวกฤษณา แก้วปลั่ง
โดยรอบ
ตาแหน่ง ผู้จัดการ สานักงานประเทศไทย

รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศไทยและดาเนินงานในประเทศอื่น (อชภ.๗)
ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑
องค์การอินเตอร์ แอคท์
(Inter Act)
ประเทศสวีเดน
อชต./ภ.
/๖๒
๓ มิ.ย. ๖๑ - ๒ มิ.ย. ๖๓
๒

๓

สถาบันนานาชาติเพื่อการประหยัด
พลังงาน
(International Institute for Energy
Conservation : IIEC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๐ /๖๑
๓ มิ.ย. ๖๑ - ๒ มิ.ย. ๖๓
องค์การศุภนิมิตสากล สานักงาน
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค
(World Vision International - Asia
Pacific Regional Office)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๒๘/๖๑
๔ มิ.ย. ๖๐ - ๓ มิ.ย. ๖๒

ที่ตั้ง
๑๕๘/๒๐ โครงการกรีนพลัสมอล์ล๑
เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย๔ หมู่ ๔
ตาบลปุาครั่ง อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒, ๐๕๓ ๒๔๙ ๐๒๐
โทรสาร ๐๕๓ ๒๔๙ ๒๗๒ ๐๘๙๖๓๕๒๑๕๕

วัตถุประสงค์
ขอบเขตด้านสิทธิเด็กด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความร่วมมื อกับพันธมิตรแก่ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย เน้นพื้นที่ภาคเหนือ
และประเทศกัมพูชา

๑๒๐๘ อาคารสมัชชาวานิช ๒ ห้อง ๕๙๑
ซอยสุขุมวิท ๓๓ (แดงอุดม ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๓๔๖๐ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๘๖๑๕
www.iiec.org
๘๐๙ อาคารศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง ประเทศไทย ชั้น๗ ซอยศุภนิมิต
ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๐
โทรสาร ๐ ๒๐๒๒ ๗๐๕๑

ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการ
กาหนดนโยบายต่างๆ และให้การฝึกอบรม
ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาคเทคนิคแก่
รัฐบาลและเอกชน ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน การใช้ไฟฟูาและ มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ระยอง
ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินเดีย
เวียดนาม ศรีลังกา จีน อินโดนีเซีย เนปาล
แอฟริกาใต้
นายอูพาหลิ ไจยันตา เฟลิกซ์ กูนเนอแร็ทเน

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

ประเทศไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ สงขลา ตรัง
นครศรีธรรมราช และประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก

-๙-

นางสาวมาเรีย ซูซานน์ ยุน ฟินเนวิดสัน
(Miss Maria Susann Yoon Finnevidsson) ตาแหน่ง
ผู้จัดการโครงการสานักงานภูมิภาค และนางลินเนีย เอมมา
คริสตินา โอเบิร์ค
(Mrs. Linnea Emma Kristina Aberg)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค (ประสานงาน
ต่างประเทศ)

(Mr.Upali Jayantha Felix Gooneratne)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

นายเอ็ดเวิร์ด แดเนียลราจ เซลวานายา
กาม
(Mr. Edward Danielraj Selvanayagam)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการภาคเอเชียตะวันออก
และแปซิฟิก

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔
องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชีย
ด้านประชากรและการพัฒนา

ที่ตั้ง
๘ อาคารสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง
ประเทศ ชั้น ๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๔๔
Asian Forum of Parliamentarians on ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Population and Development : AFPPD กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๕

๖

สานักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น
อชต./ภ. ๐๒๕/๖๑
๒๔ ต.ค. ๖๐ - ๒๓ ต.ค. ๖๒
มูลนิธิ ฮันส์ ไซเดล Hanns
Seidel Foundation – Indochina
Regional Office
ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. ๐๔๗/๖๐
๗ มิ.ย. ๖๐ - ๖ มิ.ย. ๖๒
องค์การไดอาโกเนีย
Diakonia
ประเทศสวีเดน
อชต./ภ.
/๖๒
๓ มิ.ย. ๖๑ - ๒ มิ.ย. ๖๓

วัตถุประสงค์
ท้องที่ดาเนินการ
สนับสนุนสมาชิกรัฐสภาในการรณรงค์
ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
พัฒนาประชากรและคุณภาพชีวิตและจัด
ประชุมสมัชชาระหว่างประเทศเพื่อ
นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
ตาแหน่ง เลขาธิการ AFPPD

๘๗๓, ๘๗๓/๑ ซอยสุขุมวิท ๔๙/๑๔
แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โทร. ๐ ๒๗๑๒ ๗๑๓๐
โทรสาร ๐ ๒๗๑๒ ๗๑๓๑

เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะกลุ่มสตรี
งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมทั้ง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ให้กลับมาอยู่ใน สภาพสมบูรณ์ เช่นเดิม

ประเทศไทย (ทุกจังหวัด) และประเทศลาว

๒๙/๓๗ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐๕๓ ๓๐๐ ๐๙๙
โทรสาร. ๐๕๓ ๒๔๗ ๔๙๔

สนับสนุนด้านการศึกษา สิทธิมนุษยชน ประเทศไทย บังคลาเทศ อินเดีย กัมพูชา
สาธารณสุข ช่วยเหลือผู้อพยพและพัฒนา ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา พม่าเวียดนาม
เกษตรกรรมแก่ชนกลุ่มน้อย ชาวเขาและ
ผู้ด้อยโอกาสในประเทศแถบเอเชีย
นางอิงกริด แอนน์ - คริสติน ยูงมัน
(Mrs.Ingrid Ann-Cristin Ljungman)

นายคาร์ล เพเทอร์ เซินฟิช
(Mr.Harl – Peter Schonfich)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาประเทศไทย

ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานภูมิภาคเอเชีย

-๑๐-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๗
องค์การช่วยเหลื อและบรรเทาทุกข์
ของคณะอนุชนนานาชาติ
Youth With A Mission Relief and
Development : YWAM
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๒
๒๕ ก.ย. ๖๑ - ๒๔ ก.ย. ๖๓
๘

๙

ที่ตั้ง
๕๐๗/๒๔๑ หมู่บ้านนครไทยซอย ๑๔
ถนนสาธุประดิษฐ์ ซอย ๓๑ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร. ๐ ๒๒๑๐ ๒๔๙๗
โทรสาร.

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล

๑๓๐ – ๑๓๒ อาคารสินธรทาวเวอร์๓ ชั้น ๑๙
Family Health International : FHI ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โทร. ๐ ๒๒๖๓ ๕๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๖๓ ๒๑๑๔
อชต./ภ. ๐๑๑/๖๒
๒๙ ต.ค. ๖๐ - ๒๘ ต.ค. ๖๒
องค์การอ็อกแฟม Oxfam
สานักงานใหญ่ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๐๗/๖๒
๑๗ ส.ค. ๖๐ - ๑๖ ส.ค. ๖๒

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

-๑๑-

วัตถุประสงค์
ให้การสนับสนุนด้านธุรกิจชุมชน อาชีพ
ด้านสุขอนามัยแก่แม่ และเด็กที่ติดเชื้อ
เอชไอวี /เอดส์ ให้ทุนการศึกษาและฝึก
อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
อัฟกานิสถาน อินโดนีเซีย

เพื่อพัฒนาและวิจัยด้านสาธารณสุขและ
สุขอนามัย โภชนาการ การศึกษา
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิทยาการด้าน
อนามัยเจริญพันธุ์ และให้ทุนสาหรับพัฒนา
โครงการทีมี่ ผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อใช้ปรับปรุง
อนามัยเจริญพันธุในกลุ
์ ่มประชากร
ผู้ด้อยโอกาส
ให้ความช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม
การพัฒนา ชุมชน และการบรรเทาทุกข์
เช่น ช่วยเหลือ ด้านเอชไอวี /เอดส์
การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน และการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานและสตรี

ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่
ชลบุรี ประเทศลาว กัมพูชา เนปาล อินเดีย
เวียดนาม จีน บังคลาเทศ

นายแกรี่ สตีเฟ่น กู๊ด
(Mr.Gary Stephen Goode)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค

นางเจเนท อลิซาเบ็ท โรบินสัน
(Mrs. Janet Elizabeth Robinson)
ตาแหน่ง ผู้ อานวยการฝ่ายวิจัยประจา
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม
กัมพูชา และติมอร์ตะวันออก
นางสาวสุนทรี แรงกุศล
ตาแหน่ง ผู้อานวยการองค์การ
อ็อกแฟมประเทศไทย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๐ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก
Pacific Asia Travel Association :
PATA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๒
๖ ต.ค. ๖๐ - ๕ ต.ค. ๖๒
๑๑

๑๒

องค์การเยสุอิตสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย เอเชียแปซิฟิก
Jesuit Refugee Service Asia
Pacific : JRS - AP
ประเทศอิตาลี
อชต./ภ.
/๖๒
๑๙ พ.ย. ๖๑ - ๑๘ พ.ย. ๖๓
องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์
เนชั่นแนล
ActionAid International
ประเทศแอฟริกาใต้
อชต./ภ.
/๖๒
๒๗ ก.ค.๖๑ - ๒๖ ก.ค. ๖๓

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

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
และ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อการ ท่อง เที่ยวแก่สมาชิก
และผู้สนใจทั่วไป โดยเป็น ศูนย์กลางการ
ดาเนินการส่งเสริมท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งสนับสนุนและ
ช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
๔๓ มุมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซอยราชวิถี๑๒ เพื่อให้ ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ลี้ภัย
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
และผู้พลัดถิ่นที่ได้ รับความเดือดร้อน
โทร.๐ ๒๖๔๐ ๙๕๙๐, ๐ ๒๒๗๘ ๔๑๘๒ จากภัยสงคราม ความขัดแย้ง และไม่ได้
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๓๖๓๒
รับความยุติธรรม ผู้เป็นเหยื่อของ
เหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ให้ได้รับการดูแล
เอาใจ
ใส่อย่าง สมควรตามหลัก
มนุษยธรรม
๖๐/๑ อาคารมนริริน ชั้น ๒ ห้อง บี ๒๐๓
ซอยพหลโยธิน ๘ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๐ - ๓
โทรสาร ๐ ๒๖๑๕ ๕๑๓๔

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิค และประเทศในลุ่มแม่น้าโขง
นายมาริโอ โจเซฟ มิเชล ฮาร์ดี้
(Mr.Mario, Joseph,Michel HARDY)
ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หรือนายไพโรจน์ เกียรติทันสมัย
ตาแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และประเทศติมอร์
ตะวันออก
นายหลุย์ โรบินสัน บาโคโม่
(Mr. Louie Robinson Bacomo)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการองค์การเยสุอิต
สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

โครงการให้ความช่วยเหลือด้าน
ประเทศไทย อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน
มนุษยธรรม การพัฒนาชุมชนและความ เนปาล เวียดนาม จีน พม่ า กัมพูชา ศรี
ร่วมมือในภูมิภาค
ลังกา อัฟกานิสถาน
นางสาวจิราวรรณ ขาวิลัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
เอเชีย

-๑๒-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๓ องค์การแคร์ CARE
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่ตั้ง
๒๑๙ /๔๗ อา คารอโศกทาวเวอร์ ชั้น ๖
ถนนสุขุมวิท ซอย ๒๑ แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร. ๐ ๒๒๐๔ ๒๕๖๑ - ๓

อชต./ภ.
/๖๒
๒๐ พ.ย. ๖๑ - ๑๙ พ.ย. ๖๓
๑๔

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล
Plan International, Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๔๕/๖๐
๓๐ เม.ย. ๖๐ - ๒๙ เม.ย. ๖๒

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

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนยากจน
และกลุ่มคนด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเอง และมีการ
พัฒนาการอย่างยั่งยืน
๒.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่งเสริมด้าน
สุขอนามัย แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ
และบุคคลในครอบครัว
๓.ส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.เพื่อช่วยเหลือเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชน ให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาใน
ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นต้น
๓ สนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ
เช่น การฝึกอบรม และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโครงการในประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย

-๑๓-

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ศรีลังกา
เนปาล อินเดีย อัฟกานิสถาน และ
ทาจีกีสถาน
นายคริสโตเฟอร์ โจเซฟ วิลเลี่ยม
(Mr. Christopher Joseph Williams)
ตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการองค์การแคร์
ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม่ ศรีสะเกษ
ระนอง พังงา และประเทศชั้นในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
นายคาร์ล แมทเทียส บรูเนอสัน
(Mr. Carl Mattias Bryeson)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๕ องค์การเฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล
HelpAge International
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๔๓/๖๐
๒๖ ธ.ค. ๕๙ - ๒๕ ธ.ค. ๖๑
๑๖

๑๗

องค์การเอ็ดดูเคชัน ดีเวลล็อปเม้นท์
เซ็นเตอร์, อิงค์
Education Development Center,
Inc. : EDC
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๙/๖๐
๔ พ.ค. ๖๐ - ๓ พ.ค.๖๒
องค์การช่วยเหลือเด็ก
(สหราชอาณาจักร)
Save the Children (UK)
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๔๙/๖๐
๒๗ ก.ค. ๖๐ - ๒๖ ก.ค. ๖๒

ที่ตั้ง
๖ ซอย ๑๗ ถนนนิมมานเหมินทร์ ตาบลสุเทพ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทร. ๐๕๓ ๘๙๔ ๘๐๕
โทรสาร ๐๕๓ ๘๙๔ ๒๑๔

วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย จีน กัมพูชา อินเดีย ลาว
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม
นายเฮ็ดวาโด้ คลิน (Mr.Eduardo Klien)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

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

ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและอื่น
ๆ แก่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่น ๆ
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ การศึกษาและ
การพัฒนาบุคคล เช่น ปูองกันแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์ การวิจัยพฤติกรรมทาง
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น เป็นต้น

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม
จีน และอินเดีย

๕๑๘ /๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๔ ช่วยเหลือเด็กชนชาติต่างๆ ให้มีอนาคตที่ดี
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
ขึ้นในโลกที่เด็กไม่ได้รับสิทธิมนุษย์ขั้น
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
พืน้ ฐาน องค์กรเข้าไปเรียกร้องสิทธิให้เ ด็ก
โทร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๖ - ๘
ทุกคนให้ สามารถมีวัยเด็กที่มีความสุข
โทรสาร. ๐ ๒๖๘๔ ๑๒๘๙
สุขภาพดี และมีความมั่นคง โดยทุ่มเท
ความเป็นจริงของชีวิต เด็กให้เป็นหัวใจ
ของทุกงานที่ดาเนินการโดยองค์การและ
โดยร่วมงานกับเด็กเพื่อช่วยกันสร้างโลกที่ดี
สาหรับยุคสมัยปัจจุบันและอนาคต
-๑๔-

นางสาวอรัญญามาศ งามวงษ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
เอเชีย
ประเทศไทย จีน ลาว เวียดนาม ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย กัมพูชา พม่า และอินโดนีเซีย
นางเจน มาร์กาเร็ต คอลเดอร์
(Mrs.Jane Margaret Calder)
ตาแหน่ง ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองเด็ก
(เอเชีย)

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑๘ องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่าง
ประเทศ
Save the Children International

๑๙

ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๑๐/๖๑
๒๒ ส.ค. ๖๐ - ๒๑ ส.ค. ๖๒
มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์
Heinrich Boell Foundation
ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. /๖๒
๑ มี.ค. ๖๑ - ๒๘ ก.พ. ๖๓

๒๐

สถาบันภาษาศาสตร์ภาคฤดูร้อน
Summer Institute of
Linguistics,Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ ภ. /๖๒
๑๒ ก.ค. ๖๑ - ๑๑ ก.ค. ๖๓

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

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้าน
สิทธิ ของเด็กเพื่อใ ห้ได้รับความคุ้มครอง
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในสังคม

๗๕ ซอยสุขุมวิท ๕๓ (ไปดี-มาดี) ถนนสุขุมวิท ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
การฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา และการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ศักยภาพสตรี
โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๕๙๖๐ – ๒#๑๐๑
โทรสาร ๐ ๒๖๖๒ ๗๕๗๖
๑๓๒-๑๓๓ ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ตาบล
วัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๕๐๐๐๐ และเลขที่ ๔๑/๕ ซอยสายลม
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐๕๓ ๒๔๘ ๖๐๓, ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๑
โทรสาร ๐ ๒๒๗๐ ๐๒๑๒
-๑๕-

การสนับสนุนและจัดฝึกอบรมบุคลาก รเพื่อ
ทาการศึกษาภาษาต่างๆ ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
หรือไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ตลอดจนการศึกษาเปรียบเทียบภาษาต่างๆ
โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ฝึกอบรม
นักภาษาศาสตร์ สนับสนุนทุนวิจัย เป็นต้น

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
พม่า และลาว

กัมพูชา

นางคิมบอร์ลี่ เฮเลน ค๊อก
(Mrs.Kimberly Koch)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการพัฒนาศักยภาพ

ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
นายมันเฟรด ฮอร์นุงก์
(Mr.Manfred Hornung)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาค
นายแคมเบล จอห์น ปรินส์
(Mr. Cambell John Prince)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการประจาภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๒๑ มูลนิธิเอ็คแพท อินเตอร์เนชั่นแนล
ECPAT International
ประเทศเนเธอร์แลนด์

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

วัตถุประสงค์
เพื่อรณรงค์ยุติการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กในเชิงธุรกิจทุกรูปแบบ โดยให้
การ สนับสนุนพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย
และ องค์กรเอกชนอื่นๆที่มีอุคมการณ์ร่วมกัน
การจัด ฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่
เครือข่ายและ องค์กรต่างๆ

อชต./ภ.
/๖๒
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓
๒๒

องค์การสภาการพัฒนาการค้าฮ่องกง ๙๘ อาคารสารทรสแควร์ ชั้น๙ ห้องเลขที๙๐๖
่
(Hong Kong Trade Development ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
Council)
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทร .๐ ๒ ๓๔๓ ๙๐๐๐
#
ประเทศฮ่องกง
๙๐๐๕
อชต./ภ. /๖๒
๘ พ.ย. ๖๑ - ๗ พ.ย. ๖๓

๑. เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านธุรกิจต่อ
ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าของไทยไปยังฮ่องกง
และให้ข้อมูลรายละเอียดธุรกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของฮ่องกง
๒. เพื่อพัฒนาและเพิ่มความหลากหลายของ
ตลาดสาหรับบริษัทไทยและบริษัทฮ่องกง
๓. เพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของฮ่องกงต่อ
ตลาดโลก
๔. เพื่อส่งเสริมให้ฮ่องกงมีบทบาทเป็นศูนย์กลาง
การบริการและข้อมูลในธุรกิจระหว่างประเทศ
๕. เพื่อยกระดับฐานะของฮ่องกงให้เป็นเมือง
แห่งธุรกิจระหว่างประเทศของจีน
๖. เพื่อยกระดับฮ่องกงในฐานะคู่
ค้า และเป็นเวทีสาหรับธุรกิจโลก
และผู้สนับสนุนการค้าเสรี

-๑๖-

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ภูมิภาคอาฟริกา ภูมิภาคอเมริกา
ภูมิภาคยุโรปประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
นายโรเบอร์ทัส โจฮันเนส
(Mr.Robertus Johannes)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ
ประเทศไทย ฮ่องกง มาเลเซีย และเวียดนาม
นายทิน ไหว่ ปีเตอร์ หว่อง
(Mr. Tin Wai Peter Wong)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการภาคพื้นเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๒๓ มูลนิธิเพื่อการวิจัยโรคเอดส์แห่ง
สหรัฐอเมริกา
American Foundation for AIDS
Research : amfAR

๒๔

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๒/๖๐
๔ เม.ย. ๖๐ - ๓ เม.ย. ๖๒
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
World Animal Protection
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๐๑/๖๒
๑๗ ก.ค. ๖๐ - ๑๖ ก.ค. ๖๒

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

วัตถุประสงค์
ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อ
การศึกษา และอบรมการบาบัดรักษาโรค
เอดส์ เช่น สนับสนุนงานวิจัยของศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย คณะแพทย์
ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๔๔๔ ตึกโอลิมเปียไทยพลาซ่า ชั้น ๗
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

๑.ส่งเสริมการพิทักษ์สัตว์ ปูองกันการ
เอเชียตอนบน และเอเชียอาคเนย์
กระทาอันโหดร้ายต่อสัตว์ การบรรเทาทุกข์
ตลอดจน การรักษาพยาบาลให้แก่สัตว์
นางสาวโรจนา สังข์ทอง
ที่ได้รับการทารุณกรรมในประเทศไทย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการฝ่ายภูมิภาค
และทุกภูมิภาคของโลก
๒. ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทาง
ด้านวิชาการ และด้านการเงินแก่องค์กร
มูลนิธิ หรือสมาคมต่างๆ ในประเทศไทย
ตลอดจน ประเทศสมาชิกในต่างประเทศ
๓.ให้การสนับสนุนการฝึกสอนแก่
อาสาสมัครและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ
ความรู้ในการพิทักษ์ปูองกันการกระทาอัน
โหดร้ายต่อสัตว์ และการบรรเทาทุกข์
ให้แก่สัตว์ที่ได้รับการทารุณกรรม

โทร. ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๕
โทรสาร ๐ ๒ ๕๑๓ ๐๔๗๗

-๑๗-

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย จีน ไต้หวัน เขตการปกครอง
พิเศษฮ่ององ มาเลเซีย
นางสาวแอนเน็ต เฮรัน ซอห์น
(Miss Annette Haeran Sohn)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการ

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๒๕ องค์การคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
The International Commission of
Jurists : ICJ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

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

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนความเข้าใจและการปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชน

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

๒๖

๒๗

องค์การแพ็ค
Private Agencies Collaborating
Together, Inc. : PACT
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๒
๒๘ พ.ค. ๖๑ - ๒๗ พ.ค. ๖๓
องค์การอินเตอร์นิวส์ เน็ตเวิร์ค
Internews Network
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ.
/๖๒
๑๑ ก.ย. ๖๐ - ๑๐ ก.ย. ๖๒

ยูนิต ๑๘๐๒ ชั้น ๑๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด ให้ความสนับสนุน ตามโครงการความ
เลขที่ ๒๐๘ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุม ร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง
ด้านงบประมาณ ข้อมูล
วัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งความ
โทร. ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๖ - ๖๘
ช่วยเ หลือทางด้านวิชาการและที่ปรึกษา
โทรสาร ๐ ๒๒๕๔ ๗๐๖๙
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประเทศกลุ่มภูมืภาค
ลุ่มแม่น้าโขง
๕๑๘/๕ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น ๑๐
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ไทยตามโครงการสานักงานสนับสนุน
กรุงเทพมหานคร๑๐๓๓๐
ภูมิภาคเอเชีย
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๐-๑
โทรสาร ๐ ๒๒๕๑ ๙๘๐๑
-๑๘-

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย เนปาล และศรีลังกา
นายซาแมน เซีย ซาริฟิ
(Mr. Saman Zia Zarifi)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก หรือ
นางเจนนิเฟอร์ ซาวดารี่ ทัมบายาห์
(Mrs. Jennifer Soundari Thambayah)
ตาแหน่ง รักษาการผู้อานวยการโครงการ
ภูมิภาคสานักงานภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี
เชียงใหม่
นครราชสีมา ขอนแก่น
นางสาวสุกานดา เจริญกิติวรากร
ตาแหน่ง ผู้แทนองค์การแพ็ค (PACT)
ทั่วประเทศไทย
นายไบรอัน แดเนียล แฮลลี่ย์
(Mr.Brian Danieal Hanley)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๒๘ องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์
ดิสอะบิลิตี้
Leonard Cheshire Disability
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ. ๐๑๐/๖๒
๒๙ ม.ค. ๖๐ - ๒๘ ม.ค. ๖๒
๒๙

๓๐

องค์การไชด์ฟันด์ นานาชาติ
สหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย
ChildFund International USA Asia
Region
ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๑๔/๖๑
๒๘ ก.ค. ๖๐ - ๒๗ ก.ค. ๖๒
สถาบันนานาชาติไอโอจีทเอ็
ี - นทีโอ
มูฟเมนท์
International Institute of the
IOGT - NTO Movement

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

วัตถุประสงค์
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนแก่ผู้พิการ
ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

เลขที่ ๖๓ ถนนปุาตัน ตาบลปุาตัน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทร. ๐๕๓ ๘๗๒ ๘๘๐
โทรสาร ๐๕๓ ๒๕๑ ๗๗๖

ลดผลกระทบที่เกิดจากการบริโภค
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติด
อื่น ๆ เป็นการสร้างสรรค์สังคมและช่วย
ลดปัญหาความยากจน

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ฟิลิปปินส์จีน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย

นางสาวบาร์กา เฮนรี่
(Miss Barkha henry)
ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายดูแลและคุ้มครอง
สิทธิของคนพิการ
๘๘๘ อาคารโพลาริสทาวเวอร์
ส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะสาหรับเด็ก ประเทศไทย อัฟกานิสถาน
อินเดีย
ซอยสุขุมวิท ๒๐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย ครอบครัวและชุมชน และช่วยเหลือ
อิน โดนีเซีย ฟิลิปปินส์
ติมอร์ตะวันออก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน
ศรีลังกา
โทร. ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๔
โทรสาร ๐ ๒๒๖๑ ๒๗๔๓
นางสุภาวดี หลิกาพันธ์
ตาแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
สานักงานภูมิภาคเอเชีย

ประเทศสวีเดน
อชต./ภ.
/๖๒
๒๕ ธ.ค.๖๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๒
-๑๙-

ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา
นายโรแลนด์ แองเกอเรอร์
(Mr. Roland Angerer)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการภูมิภาคเอเชีย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๓๑ สถาบันฟราวน์โฮเฟอร์ ไอเอฟเอฟ
แห่งภูมิภาคอาเซียน
Fraunhofer IFF Regional Office ASEAN

๓๒

ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ. ๐๓๐/๖๐
๒๘ ม.ค. ๖๐ - ๒๗ ม.ค. ๖๒
สถาบันยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก
Institute for Global Strategies
ประเทศญี่ปุ่น
อชต./ภ.
/๖๒
๙ ก.ย.๖๑ - ๘ ก.ย.๖๓

๓๓

องค์การเชิต เวิลด์ เซอร์วิส อินส์
Church World Service ,Inc.
ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

วัตถุประสงค์
ท้องที่ดาเนินการ
สนับสนุน ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รูปแบบ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นายราล์ฟ โอพียร์ซินสกี้
(Mr.Ralf Opierzynski)
ตาแหน่ง ผู้จัดการสานักงานภูมิภาค

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

การวิจัยเชิงยุทธศาสตร์สาหรับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย

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

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่
ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ผู้ด้อยโอกาส ในชุมชนส่งเสริมความรู้ด้าน
การทาอาชีพใน ชุมชนแบบยั่งยืนให้มี นางปภินดา เว็นดิตตี้
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงาน
และการช่วยเหลือผู้อพยพผู้ประสบภัย

นายเท็ตสึโอะ คุยามะ
(Mr.Tetsuo Kuyama)
ตาแหน่ง ผู้ดาเนินงานแทนองค์การ
ในประเทศไทย

อชต./ภ. ๐๓๔/๖๐
๒๗ ม.ค. ๖๐ - ๒๖ ม.ค. ๖๒

-๒๐-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๓๔ สมาคมความช่วยเหลือเพื่อร่วมมือ
และเพื่อการพัฒนา
Agency for Technical
Cooperation and Development :
ACTED

๓๕

๓๖

ประเทศฝรั่งเศส
อชต./ภ. ๐๓๕/๖๐
๒๗ ก.พ. ๖๐ - ๒๖ ก.พ. ๖๒
สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน
และพัฒนาแห่งเอเชีย
FORUM ASIA
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
อชต./ภ.๐๕๗/๕๙
๕ เม.ย. ๕๙ - ๔ เม.ย. ๖๑
องค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ
Voluntary Service Overseas VSO
ประเทศอังกฤษ
อชต./ภ.
/๖๒
๒๘ ส.ค.๖๑ - ๒๗ ส.ค. ๖๓

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

วัตถุประสงค์
ท้องที่ดาเนินการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
ประเทศไทย อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา
และ การพัฒนาแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
การรับมือ กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจและ นายพอล จอห์น โครนิน
สังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Mr. Paul John Cronin)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

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

เป็นองค์กรสมาชิกขององค์กรพัฒนาที่
ทางานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อพัฒนาสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
เอเชียอันรวมถึงการผลักดันเชิงนโยบายสู่
นานาชาติ

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

ประเทศไทย บังคลาเทศ พม่า
กัมพูชา
อินเดีย อินโดนี เซีย ญี่ปุน มาเลเซีย
มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน และ
ติมอร์ตะวันออก
นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์
ผู้อานวยการประเทศไทย
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์
ไทยตามโครงการสานักงานภูมิภาคเอเชีย- อินโดนีเซีย จีน อินเดีย บังคลาเทศ เนปาล
แปซิฟิค อาสาสมัครเพื่อการพัฒนา
ทาจิกิสถาน และปาปัวนิวกินี
นายชอน แอนดรู วินเซ็นท์
(Mr.Shaun Andrew Vincent)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก
-๒๑-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๓๗ องค์การเวิร์ลแชร์
World Share
สาธารณรัฐเกาหลี

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

วัตถุประสงค์
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคใน
ประเทศไทย ตามโครงการสานักงาน
สนับสนุนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

๒๐๘ อาคาร ๒๐๘ วายเลสโร้ด ชั้น ๓
ห้อง ๓๐๑-๓๐๒ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร๑๐๓๓๐

เข้ามา จัดตั้งสานักงานภูมิภาค
ใน ประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย
ประเทศไทย ตามโครงการ ลดก๊าซเรือน และปาปัวนิวกินี
กระจกในปุาเอเชีย (Lowering Emissions
in Asia’s Forests (LEAF))
นายไบรอัน วิลเลี่ยม บีน
(Mr.Brian William Bean)
ตาแหน่ง หัวหน้าโครงการ

อชต./ภ. /๖๒
๑๒ ก.ย. ๖๑ - ๑๑ ก.ย. ๖๓
๓๘

๓๙

องค์การวินร็อคอินเตอร์เนชั่นแนล
อินสติติวท์ ฟอร์ อากริเคาเชอร์
รอล
ดีเวลลอปเม้นท์(WINROCK
International Institute for
Agricultural Development)

ประเทศสหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๓๑/๖๐
๑๘ ธ.ค. ๕๙ - ๑๗ ธ.ค. ๖๑
องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ ๕๙๘ อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ห้อง ๓๒
(Amnesty International Limited) ชั้นที่ ๖ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐
ประเทศสหราชอาณาจักร
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๓ ๗๙๗๙
อชต./ภ. ๔๐/๕๙
๒๑ ม.ค. ๕๙ - ๒๐ ม.ค. ๖๑
-๒๒-

เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื่อช่วยเหลือให้บุคคลทุกคนได้รับ
สิทธิมนุษยชนตามที่รับรองโดยปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศอื่นอย่างเต็มที่ โดย
ดาเนินการใด ๆ ที่มุ่งเน้นการปูองกันและ
ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม
และพม่า
นายฮีชอง ซอย
(Mr. Heesung Choi)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการส่วนภูมิภาคสาหรับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศไทย กัมพูชา พิจิ มาเลเซีย เมียนมา

ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม
นางปิยนุช โคตรสาร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการองค์การประจา
ประเทศไทย

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔๐ องค์การสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์
แห่งเอเชีย (Federation of Asian
Veterinary Association (FAVA))
ประเทศฟิลิปปินส์

ที่ตั้ง
ที่ทาการสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๖๙/๒๖ ปทุมวันรีสอร์ท ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
๑๐๔๐๐

อชต./ภ. ๐๒๔/๖๑
๑๑ มี.ค. ๖๑ - ๑๐ มี.ค. ๖๓

๔๑

ไชนา เมดิคอล บอร์ด
(China Medical Board)
สหรัฐอเมริกา
อชต./ภ. ๐๔๕/๕๙
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
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๐๖๒๖

-๒๓-

วัตถุประสงค์
ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ
องค์กรต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความพร้อม ของสัตวแพทย์ในภูมิภาคและ
สมาคมสัตวแพทย์แห่งโลก ในระดับ
นานาชาติ การร่วมมือกับประเด็นสาคัญ
ของโลกด้านสวัสดิภาพสัตว์ โดยทาบันทึก
ความเข้าใจร่วมกันกับองค์กรพิทักษ์สัตว์
แห่งโลก และร่วมมือกับ VNU
exhibitions Asia Pacific Co.ltd..ในการ
ให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรม ประเทศ
สมาชิกและสัตว์แพทย์ใน ประเทศลุ่ม
แม่น้าโขง ได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม ในการเตรียมพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ.ศ.
๒๕๕๘
๑. เพื่อสนับสนุนองค์กรและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสาธารณสุข
ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ใน
ภูมภิ าคอาเซียน
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นาการ
แลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและความเป็นธรรมด้าน
สุขภาพในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
ในภูมิภาคอาเซียน

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา
กัมพูชา
นางอัจฉริยา ไศละสูต
ตาแหน่ง เลขาธิการองค์การฯ

ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา
นายปิยะ หาญวรวงค์ชัย
ตาแหน่งผู้อานวยการ

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔๒ คินเดอร์ นอท ฮิลเฟ
(Kindernothilfe e.V.)

๔๓

ประเทศเยอรมนี
อชต./ภ.๐๒๑ /๖๑
๒๑ ก.ย. ๖๐ - ๒๐ ก.ย. ๖๒
สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่าง
ประเทศ (International Planned
Parenthood Federation : IPPF)

ที่ตั้ง
เลขที่ ๘๗/๙ โครงการสตาร์เวิร์ค ห้อง บี
๘๐๔ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตาบลวัดเกต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๒๗๐

วัตถุประสงค์
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพและสิทธิของเด็ก สตรี
และผู้เยาว์ที่อยู่ในสภาวะเปราะบางและ
ด้อยโอกาส

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย ลาว และเมียนมา

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

เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื่อสนับสนุนงานที่ส่งเสริมให้
ประชากรในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งประชากรใน
ภูมิภาคเอเชียใต้ มีสุขภาพและสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะการสนับสนุน
การวางแผนครอบครัว การปูองกันและ
การรักษาการติดเชื้อ เอชไอวี ภาวะ
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และการช่วยเหลือทางด้าน
มนุษยธรรม
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการให้ความช่วยเหลือการ
เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งและการรักษา
โรคมะเร็งในประเทศไทย ให้การสนับสนุน
ทางด้านจิตใจ ให้คาปรึกษาและให้ความรู้
แก่ผู้ปุวยโรงมะเร็งและครอบครัว

ประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และ
ภูมิภาคเอเชียใต้

ประเทศสหราชอาณาจักร
อชต./ภ. ๐๐๘/๖๑
๒๑ ก.ย. ๖๐ - ๒๐ ก.ย. ๖๒

๔๔

มูลนิธิแมกซ์ (The Max Foundation) บ้านเซเวียร์ เลขที่ ๔๓ ซอยราชวถี ๑๒
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๒๐๗ ๕๑๕๕,
อชต./ภ. ๐๐๔/๖๒
๐ ๒๒๗๘ ๕๒๓๘
๒๒ มี.ค. ๖๑ - ๒๑ มี.ค. ๖๓

-๒๔-

นางสาวสุพาณี ธนีวุฒิ
ตาแหน่ง ผู้ประสานงานประจาประเทศไทย

นายมนตรี เภกะนันท์
ตาแหน่ง ผู้แทนผู้อานวยการใหญ่ใน
ประเทศไทย

ประเทศไทย อินเดีย มาเลเซีย และ
แอฟริกาใต้
นายวิรัช แซ่ก๊วย
ตาแหน่ง ผู้บริหารโครงการ

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔๕ องค์กรมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกียวโต (National
University Corporation Kyoto
University)

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

ประเทศญี่ปุน

๔๖

อชต./ภ. ๙ /๖๑
๗ มี.ค. ๖๑ - ๖ มี.ค. ๖๒
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
(Friedrich-Ebert-Stiftung)
ประเทศเยอรมนี

เลขที่ ๑๕๕๐ อาคารธนภูมิ ชั้น ๒๓ ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

อชต./ภ. ๐๒๒/๖๑
๒๔ ส.ค ๖๑ - ๒๓ ส.ค. ๖๒
๔๗

มูลนิธิเอเชีย (The Asia Foundation) อาคารคิวเฮาส์ คอนแวนต์ ชั้น๖D เลขที่ ๓๘
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๓ ๑๖๔๔ -๗
อชต./ภ. ๐๐๓/๖๒
โทรสาร ๐ ๒๒๓๗ ๗๐๑๑
๒๘ พ.ย.๖๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๒

วัตถุประสงค์
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน
ในโครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
ค้นคว้าวิจัยและการแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ศูนย์
อาเซียน สานักงานสาขาประเทศไทย
เข้ามาจัดตั้งสานักงานภูมิภาคในประเทศ
ไทยตามโครงการ ส่งเสริมโมเดลในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ งานที่มีคุณค่า
การศึกษา และบทบาทพลเมืองในการ
พัฒนาสังคมในประเทศไทย และส่งเสริม
การพัฒนางานที่มีคุณค่าในประเทศ
กัมพูชา
เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล เสริมสร้างพลังสตรี ส่งเสริม
การปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ อันจะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิต ขยายโอกาส และสนับสนุนให้
ทวีปเอเชียซึ่งกาลังพัฒนาเป็นภูมิภาคที่มี
พลัง มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน
-๒๕-

ท้องที่ดาเนินการ
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค
อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์
ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา
และลาว
นายมาโมรุ ชิบายามะ
(Mr. Mamoru Shibayama)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์อาเซียน
สานักงานสาชาประเทศไทย
นางสาวสตีเน่อ คลัพเพอร์
(Ms. Stine Klapper)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ มูลนิธิฟรีดริค
เอแบร์ท สานักงานประเทศไทย

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

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๔๘ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ
(Friedrich Naumann
Foundation for Freedom)
ประเทศเยอรมนี

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

อชต./ภ. ๐๐๒/๖๒
๒๘ พ.ย.๖๑ – ๒๗ พ.ย. ๖๒

วัตถุประสงค์
ตามโครงการการศึกษาภาคพลเมือง
หลักนิติธรรม สังคมพหุนิยม และตลาด
เสรีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก

ท้องที่ดาเนินการ
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ราชบุรี นครปฐม
โดยร่ วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ (มหาวิ ทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง ) และจังหวัดอื่นๆ กลุ่มประเทศ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ตะวันออก โดยเฉพาะประเทศไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ เมียนมาร์ เวียดนาม
กัมพูชา ฮ่องกง และเกาหลีใต้
นายซีกฟรีด แฮร์โซก
(Mr.Siegfried Herzog)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโครงการส่วนภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออก

-๒๖-

รายชื่อองค์การเอกชนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนต่ างประเทศ (อช.๒๗)
ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๑
มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกัน
ภัยพิบัติแห่งเอเชีย
Asian Disaster Preparedness
Center Foundation

๒

อชต.๐๑๖/๖๑
๑๗ ส.ค. ๖๐ - ๑๖ ส.ค. ๖๒
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเซีย
Association of Asia Confederation of
Credit Unions : ACCU

๓

๔

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

วัตถุประสงค์
ท้องที่ดาเนินการ
ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อัฟกานิสถาน ฯลฯ
ต่างประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ

๒๓๖ ซอย ๕๘/๔ ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ประเทศไทย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
๑๐๒๔๐
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชนอินโดนีเซีย ศรีลังกา เวียดนาม บังคลาเทศ
โทร. ๐ ๒๓๗๕ ๓๒๒๕ - ๖
ต่างประเทศ
เนปาล
โทรสาร ๐ ๒ ๗๐๔ ๔๒๕๕
นางสาวอิลินีต้า วี ซาน โร๊ค
(Miss Elenita V. San Roque)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการ

อชต. /๖๒
๑๗ ส.ค.๖๐ - ๑๖ ส.ค. ๖๒
มูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย ๗๓ ซอยสนธิวัฒนา ๔ ถนนลาดพร้าว ๑๑๐
(Asian Coalition for Housing
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
Rights : ACHR)
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร. ๐ ๒๕๓๘ ๐๙๑๙, ๐ ๒๕๓๐ ๔๕๕๐
อชต. ๒/๖๑
โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๕๐๑
๒๘ มิ.ย. ๖๐ - ๒๗ มิ.ย. ๖๒
มูลนิธิสิกขาเอเซีย
๑๐๐/๑๔-๑๕-๑๘-๒๐ ซอยเคหะคลองเตย ๔
Sikkha Asia Foundation
ถนนดารงลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
อชต. /๒๕๖๒
โทร. ๐ ๒๒๔๙ ๗๕๖๗-๘
๒๘ มิ.ย. ๖๑ - ๒๗ มิ.ย. ๖๓
โทรสาร ๐ ๒๒๔๙ ๐๐๕๕

ตามโค รงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การเอกชน
ต่างประเทศ
นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา
ตาแหน่ง ประธานมูลนิธิ
ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ

-๒๗-

เน้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดพะเยา ตาก
นาวาอากาศโท อุทิศ ทรงโฉม
ตาแหน่ง ประธานกรรมการ

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๕
มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม
(Daughter of Charity Vincent De
Paul Foundation)

๖

๗

๘

อชต. ๔๖/๖๐
๒๗ ก.ค.๖๐ - ๒๖ ก.ค. ๖๒
มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย)
OISCA (Thailand)
อชต. ๐๐๗/๕๙
๒๗ ก.ค. ๖๐ - ๒๖ ก.ค.๖๒
มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว
(กรีนพีซ เอส อี เอ)
Greenpeace SEA Foundation :
Greenpeace

ที่ตั้ง
๑๖๔/๒๓ หมู่ที่ ๑๖ ถนนมะลิวัลย์
ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔๐๐๐๐
โทร. ๐๔๓ ๓๔๘ ๐๕๔

วัตถุประสงค์
ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ

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

ตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินหรืออื่นๆ จากองค์การ
เอกชนต่างประเทศ

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

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกให้
ประชาชนตระหนักในภาวะโลกร้อน

ท้องที่ดาเนินการ
ขอนแก่น เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์
นครราชสีมา ชัยภูมิ พะเยา กาญจนบุรี
ปทุมธานี พัทลุงนครศรีธรรมราช
นางสาวสถาน บุญขันธ์
ตาแหน่ง ประธานมูลนิธิ
ระนอง สุรินทร์ ขอนแก่น ลาพูน เชียงราย
นายอารี ชองกูเลีย
ตาแหน่งประธานกรรมการ
ประเทศไทย

นายโอภาส ปัญญา
ตาแหน่ง ประธานมูลนิธิ

อชต. ๐๒๙/๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๐ - ๙ ม.ค. ๖๒
มูลนิธิเพื่อเด็กยากจนลุ่มแม่น้าโขงแห่ง ๘๖ ซอยเซ็นหลุยส์ ๒ ถนนสาทรใต้ ๑๓
ประเทศไทย
แขวงยานนาวา เขตสาทร
Enfants du Mekong Foundation กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๑๒ ๓๙๖๑
อชต. ๐๑๗/๖๑
๗ มิ.ย. ๖๑ - ๖ มิ.ย. ๖๓

จัดหาพ่อแม่อุปถัมภ์ สาหรับเด็กด้อย
โอกาส เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ
ในลุ่มแม่น้าโขง
นายโลอิก เซดริก อีฟ ลาอาล
(Mr. Loic, Cedric, Yves LAHALLE)
ตาแหน่ง ผู้ช่วยผู้อานวยการ

-๒๘-

ลาดับที่
ชื่อองค์การ
๙
มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
(Center for Energy Environment
Resources Development Foundation :
CEERD)

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

อชต. /๖๒
๒ มี.ค. ๖๐ - ๑ มี.ค. ๖๒

-๒๙-

วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินโครงการศึกษาวิจัย พัฒนา
ส่งเสริม ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ในด้าน
พลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสนอแนวทาง
ปฏิบัติและการจัดทาแผนและนโยบายในด้าน
ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสาธารณชนทั่วไป

ท้องที่ดาเนินการ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย และ
กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม
นายเทียรี่ เลอแฟฟร์
(Mr.Thierry lefevre)
ตาแหน่ง ประธานกรรมการและ
ที่ปรึกษาโครงการ หรือนางวิภาพรรณ
เลอแฟฟร์ ตาแหน่ง กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิ

