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รายงาน Directory of Statelessness Children Protection Stakeholders 
 

  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

ภาคเหนือ องคก์ร

พฒันา

เอกชน 

(NGOs) 

1. กลุ่มละครชุมชนกับ๊ไฟ 

Gabfai Community Theatre 

 

 

 

 

 

อมัรนิทร ์เปล่ง

รศัม ี

ผูอ้ านวยการ 

30/ 1 ถ . ร า ชพฤกษ์  ต .

ช้ า ง เ ผื อ ก  อ . เ มื อ ง  จ .

เชยีงใหม ่ 50300 

0 5340 4582  

gabfai1996@g

mail.com 

 

 

www.gabfai.org/ 

FB : ละครชุมชน 

กับ๊ไฟ  

 

-ท างานสื่อสารเรียนรู้และพัฒนา
ร่วมกบัชุมชน เดก็และเยาวชนเพื่อ
เสริมพลังการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงสงัคมโดยใช้เครื่องมอื
สื่ อ ล ะค ร  ศิ ล ป วัฒนธ ร รมแล ะ
กจิกรรมสรา้งสรรค์  ในประเดน็การ
เคลื่อนย้ายอย่างไม่ปลอดภัยของ
เด็ก , เด็กไร้สัญชาติ   และพื้นที่
สรา้งสรรคส์ าหรบัทุกคน  

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

  2. กลุ่มสตรจีติอาสาจงัหวดั
เชยีงใหม ่

ศรอี าไพ  ดวง
ชืน่ 
ประธาน 

58 หมู่ 2 ต.หนองหอย อ.
เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50000 

08 7789 5978 

gaisaodoi@yah
oo.com 

- -ท างานประเด็นความรุนแรงใน
ครอบครวั   
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 -ประสานงานเบื้องต้นในประเด็น
สถานะบุคคลและส่งต่อองค์กร
เครอืขา่ย 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  3. คณะกรรมการชนเผา่มสิซงั

เชยีงใหม ่(แผนกชาตพินัธุ)์ 

กิง่แกว้  

จัน๋ติบ๊ 

ผูป้ระสานงาน

แผนกชาติ

พนัธุ ์

5 / 1  ซอย  12  ถ . เ จ ริญ

ประเทศ  ต.ช้างคลาน  อ.

เมอืง  จ.เชยีงใหม ่  50100 

 

08 3766 9574 

0 5381 8042 

kecgcmip@gm

ail.com 

- -งานใหค้วามรูด้า้นสถานะบุคคล  

-งานให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา
สถานะบุคคลพื้นที่จ.เชียงใหม่ จ.
ล าปาง จ.ล าพนูและ จ.แมฮ่่องสอน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  4. ครสิตจกัรภาคที ่19 สภา

ครสิตจกัรประเทศไทย 

 

วารตัน์  กาตอื 

ผูป้ระสานงาน 

 

 47 ถ.ทุ่งโฮเตล็ ซ.3 ต.วดั

เกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

50000 

08 2292 0172  

0 5324 2854 

0 5324 7139 

Fax : 0 5324 

7246 

- -ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
ราชการในการแก้ไขปัญหาสถานะ
โดยมีอาสมัครช่วยงานทะเบียน
ประจ าอ าเภอต่างๆ  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Warat_7@hot

mail.com 

-พื้ นที่ ก า รท า ง าน   จ . ต าก  จ .
แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่(บาง
อ าเภอ) 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  5. คลนิิกกฎหมายแรงงานแม่

สอด ภายใตม้ลูนิธเิพือ่สทิธิ

มนุษยชนและการพฒันา 

Labor Law Clinic (LLC) 

รวพีร ดอกไม ้

ผูป้ระสานงาน 

 

134/31 ถ.อินทรคีรี ต.แม่

สอด อ .แม่สอด จ .ตาก 

63110 

0 5553 5994 

 

 

www.hrdfoundat

ion.org 

FB Page : 

Labor Law 

Clinic Mae Sot 

-ใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายกบั
กลุ่มแรงงานขา้มชาตไิดเ้ขา้ถงึสทิธ ิ
ใ นปร ะ เ ด็นกฎหมายคุ้ ม ค รอ ง
แรงงาน อาญา จารจร ประกนัสงัคม 
การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตท างาน 
การแจง้เกดิแจง้ตาย 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  6. คลนิิกคนไรส้ญัชาต ิ

ครสิตจกัรภาคที ่2 เชยีงราย 

 

ศจ.กติตคิุณ  

มาวนิ 

ประธาน

กรรมการสทิธ ิ

627 ถ.วเิศษเวยีง อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย 57100 

0 5371 2635 

08 4214 6393 

FB Page :คลนิิก

คนไรส้ญัชาต ิ

ครสิตจกัรภาคที ่

2 เชยีงราย 

-งานใหค้ าปรกึษาทางกฎหมายและ
ใหค้วามช่วยเหลอืผูม้ปัีญหาสถานะ
บุคคล 

-งานอบรมใหค้วามรู ้
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

ครสิตจกัรภาค

ที ่2 

 

-พื้นที่ท างาน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่
สาย อ.แม่จัน อ.เวียงแก่น และอ.
เมอืง จ.เชยีงราย 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  7. คลนิิกคนไรส้ญัชาต ิ

ครสิตจกัรภาคที ่22 เชยีงราย  

 

ศจ.กติตคิุณ  

ทตูสนัต ิ 

ประธาน

ครสิตจกัรภาค

ที ่22 

630/20 ม.3 บา้นดอย ซอย 

6  ต . ริมกก  อ . เมือ ง  จ .

เชยีงราย 57100 

08 6185 7094 - -งานให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา
สถานะบุคคล  และมีอาสาสมัคร
ประจ าที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวงโดย
ท างานรว่มกบัอ าเภอ 

-พื้นที่ท างาน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่
สรวย อ.แม่สาย อ.แม่จัน และอ.
เมอืง จ.เชยีงราย 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  8. โครงการพฒันาสทิธใินสงัคม 

(SLP) 

ภายใตม้ลูนิธกิะเหรีย่งเพือ่

การพฒันาและบรกิาร 

สุคดิ  ประดบั

ภทูอง 

ผูจ้ดัการ

โครงการ 

146 หมู่ 3 ต.แม่คะตวน อ.

สบ เมย  จ .แม่ ฮ่ อ งสอน 

58110 

08 1027 8229 

sukid14@hotm

ail.com 

- -ให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
บุคคลได้แก่ ให้ค าปรึกษา รวมทัง้
ช่ ว ยปร ะส าน ง านติดต ามก า ร
ด าเนินการ  ในพืน้ที ่อ.สบเมย อ.ท่า
สองยาง จ.แมฮ่่องสอน 

-สนับสนุนงานมูลนิ ธิ เครือข่ าย
สถ าน ะบุ ค คล ในก า ร ให้ค ว าม
ชว่ยเหลอืในพืน้ทีอ่ื่นๆ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  9. มลูนิธกิระจกเงา   ส านกังาน

ฝาง 

The Mirror Foundation 

Fang 

 

วรีะ  อยูร่มัย์

ผูอ้ านวยการ 

 

277 ม.10 ต.แม่ข่า อ.ฝาง 

จ.เชยีงใหม ่ 50320 

 

 

09 3140 6810 

info@raisomsc

hool.com 

 

 

www.raisomsch

ool.com 

FB Page : มลูนิธิ

กระจกเงา 

ส านกังานฝาง 

-ให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
บุคคลในพืน้ที ่ 

- ผ ลั ก ดั น ด้ า น สิ ท ธิ เ ด็ ก  สิ ท ธิ
การศกึษา การศกึษาทางเลอืกและ
งานอาสาสมคัร โดยจดัตัง้ศูนย์การ
เรยีนไรส่ม้วทิยา  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  10. มลูนิธกิระจกเงา   ส านกังาน

เชยีงราย 

The Mirror Foundation 

Chiang Rai 

ประไพ  เกศ

รา 

ผูอ้ านวยการ 

 

199/1-3 ห มุ่  21 ชุ ม ช น

เกาะลอย ถ.สิงหไคล ต.

เวยีง อ.เมอืง  จ.เชยีงราย 

57000 

 

0 5373 7616 

info@bannok.c

om 

 

 

bannok.themirro

rfoundation.org/ 

FB Page : มลูนิธิ

กระจกเงา 

เชยีงราย 

-ให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
บุคคลในพืน้ที ่จ.เชยีงราย 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  11. มลูนิธเิครอืขา่ยสถานะบุคคล  

Legal Status Network 

Foundation (LSNF) 

 

สนัตพิงษ์  มลู

ฟอง 

ประธาน

คณะกรรมการ 

หมู่บา้นโรสวลิล ์9/18 ซอย

กุหลาบ ถนนต้นขาม 1 ต.

ท่าศาลา  อ.เมอืงเชยีงใหม่ 

จ.เชยีงใหม ่

0 5200 1425 

legalstatus.net

work@gmail.co

m 

FB Page : มลูนิธิ

เครอืขา่ยสถานะ

บุคคล Legal 

Status Network 

Foundation 

"lsnf” 

-เกิดจากการรวมตวัของNGOs 32 
องค์กร ที่ท างานด้านสทิธเิดก็ สทิธิ
มนุษยชน คนไร้สัญชาติ ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน  

-ส่งเสริมการจดัการปัญหาสถานะ
บุคคลและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

www.legalstatus

network.com 

-ส่ ง เสริม  และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของภาคเีครอืข่าย รวมทัง้
ชุมชน และผลักดันการมีส่วนร่วม
ของคนในสงัคม 

-ศึกษา วิจัย สถานการณ์ ปัญหา
สถานะบุคคลและสทิธมินุษยชน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  12. มลูนิธพิฒันาชนกลุ่มน้อยและ

ชาตพินัธุ ์(พชช.) 

 

ววิฒัน์  ตามี ่

ผูอ้ านวยการ 

229/61 หมู่ที ่3 ซอย 3  ต.

สัน ท ร า ย  อ . เ มื อ ง  จ .

เชยีงราย 57000 

0 5315 2523 

hpt.mailgroup

@gmail.com 

- - ขับ เ คลื่ อ นน โยบายด้ านสิท ธิ
สุ ข ภ า พ ค น ไ ร้ สัญ ช า ติ   สิ ท ธิ
มนุษยชนของชนกลุ่มน้อยและชาติ
พนัธุ ์

-ประสานสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานรฐั 

-ใหค้ าปรกึษาดา้นสทิธสิุขภาพ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-พื้นที่ท างาน ทุกพื้นที่ที่มกีลุ่มชาติ
พนัธุ ์โดยเน้น เชยีงใหม ่แมฮ่่องสอน 
และเชยีงราย 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  13. มลูนิธพิฒันาชุมชนและเขต

ภเูขา (พชภ.) 

Hill Area and community 

Development Foundation 

(HADF) 

 

เพยีรพร  ดี

เทศน์ 

 

129/1 ม. 4 ถ.ป่างิว้ ซ.4 ต.

รอบเวยีง อ.เมอืงเทศบาล

นครเชยีงราย 57000 

 

0 5379 5696 

0 5375 8658 

hmediahub@g

mail.com 

FB Page : มลูนิธิ

พฒันาชุมชนและ

เขตภเูขา (พชภ.) 

 

-ให้ความรู้ เก็บข้อมูลและให้ความ
ช่วยเหลือด้านสถานะบุคคลกลุ่มผู้
เฒ่าไร้สญัชาติ และกลุ่มที่มีปัญหา
สถานะบุคคลในพืน้ที ่

-พื้นที่ท างาน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่
จัน  อ.เวียงแก่น  อ.เชียงของ จ.
เชยีงราย 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  14. มลูนิธพิฒันานานาเผา่ไร้

พรมแดน (พผพ.)  

Ethnic Peoples 

เอเมา พงษ์

พนาวลัย ์

334 ม.8 ต.มะลิกา อ.แม่

อาย จ.เชยีงใหม ่50280 

 08 0130 6313 www.epdf.or.th -รณรงค์ เรื่ องการแจ้ง เกิด  และ
สนั บส นุนการตรวจ  DNA เพื่ อ
ประกอบการแจง้เกดิ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Development Foundation 

(EPDF) 

 

 

ผูอ้ านวยการ 

 

nanapao.fang

@gmail.com 

 

 

FB Page : มลูนิธิ

พฒันานานาเผา่

ไรพ้รมแดน 

-งานให้ความรู้ในชุมชนในเรื่อง
สถานะบุคคล และสทิธ ิ

-พื้นที่เป้าหมาย ใน 3 อ าเภอ 10 
ต าบล 48 หมู่บา้น  ไดแ้ก่ อ.แม่อาย 
23 หมู่บ้าน  ,อ.ฝาง 14 หมู่บ้าน  
และอ.ไชยปราการ 11 หมูบ่า้น 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  15. มลูนิธพิฒันาลาหูใ่นประเทศ

ไทย 

Thailand Lahu 

Development Foundation 

ธรีภาพ  ยนื

ยงธรรม 

กรรมการผจก. 

320 หมู ่11 ต.สนันาเมง็ อ.

สันทร าย  จ . เ ชีย ง ใหม่  

50210 

299/63 ม.2  ต .สันทราย

น้ อ ย   อ . สัน ท ร า ย  จ .

เชยีงใหม ่50210 

08 9263 7860 

thiraphap@gm

ail.com 

 

www.tldf.org -ใหค้วามช่วยเหลอืกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ ี
ปัญหาสถานะบุ คคล  พื้ นที่  จ .
เชียงใหม่  ,จ . เชียงราย และจ .
แมฮ่่องสอน 

-ร่วมสนับสนุนงานด้านสถานะ
เครอืขา่ย 32 องคก์ร 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  16. มลูนิธเิพือ่การศกึษาและการ

พฒันา แมส่อด 

Foundation for Education 

and Development (FED-

MAESOT) 

 

นวพฒัน์ กาญ

จนพนัธุบ์รูณ์ 

ผูป้ระสานงาน 

31/14  ซ.รว่มแรง7 ต.แม่

สอด อ.แมส่อด จ.ตาก 

63110 

0 5553 3285 www.ghre.org 

FB Page : FED 

- Foundation for 

Education and 

Development 

-ท างานกบักลุ่มแรงงานพม่า มกีาร
ให้ความรู้เรื่องการจดทะเบียนการ
เกดิ  การใหค้วามช่วยเหลอืจะสง่ต่อ
ประสานงานกบั CPPCR 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  17. มลูนิธเิพือ่นไรพ้รมแดน 

Friends Without Borders 

Foundation 

 

พรสุข  เกดิ

สว่าง 

ผูอ้ านวยการ 

191/2 หมู ่1 ต.หนองควาย 

อ.หางดง 

จ.เชยีงใหม ่ 50230 

 

bordervioces20

10@gmail.com 

FB Page : 

Friends Without 

Borders 

Foundation 

, ffest 

,holdinghands2 

-งานสง่เสรมิการอยู่ร่วมกนัของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ แรงงานขา้มชาติ และผู้ลี้
ภยั มฝ่ีายงานหลกัผลติสือ่ทางเลอืก
ใ น รู ป แ บ บ สิ่ ง พิ ม พ์  ด น ต รี  
ภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ กิจกรรม 
วฒันธรรม  

-งานเสริมสร้างศกัยภาพด้านสทิธิ
ม นุษยชนและการสื่อสารให้แก่
ชุมชนทอ้งถิน่และ เยาวชนในสงัคม 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

www.youtube.co

m/friendwithoutb

order 

*จดทะเบยีนองคก์ร  

  18. มลูนิธเิพือ่สขุภาพและการ

เรยีนรูข้องแรงงานกลุ่มชาติ

พนัธุ ์ส านกังานเชยีงใหม่  

MAP Foundation 

Brahm  

Press 

ผูอ้ านวยการ 

63/30 ซ . 4 ห มู่ . 8 ถ . สุ

เทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.

เชยีงใหม ่50200 

0 5332 8134 

map@mapfoun

dationcm.org 

www.mapfound

ationcm.org  

MAP Radio : 

www.youtube.co

m/channel/UC9

94Aq1lmsfde1v

5ZU-2j2w 

 

-เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งสทิธ,ิ กฎหมาย  
นโยบายทีเ่กีย่วกบัแรงงานขา้มชาติ 
ในภาษาของแรงงานขา้มชาต ิ 

-ใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายและเป็น
ตัวแทนในการ เ รียกร้อ งความ
ยตุธิรรม 

-เสนอแนะแนวทางและรณรงค์ด้าน
นโยบาย และสร้างความเข้าใจกับ
สงัคม 

-ท างานกบักลุ่มแรงงานขา้มชาต ิจ.
เชยีงใหม ่

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  19. มลูนิธเิพือ่สขุภาพและการ

เรยีนรูข้องแรงงานกลุ่มชาติ

พนัธุ ์ส านกังานแมส่อด 

MAP Foundation 

Brahm  

Press 

ผูอ้ านวยการ 

1/5 ถ.อมีนาอุทิศ  ต.แม่

สอด อ .แม่สอด จ .ตาก 

63110 

0 5553 6685 

map@mapfoun

dationcm.org 

www.mapfound

ationcm.org  

MAP Radio : 

www.youtube.co

m/channel/UC9

94Aq1lmsfde1v

5ZU-2j2w 

 

-เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งสทิธ,ิ กฎหมาย  
นโยบายทีเ่กีย่วกบัแรงงานขา้มชาติ 
ในภาษาของแรงงานขา้มชาต ิ 

-ใหค้ าปรกึษาดา้นกฎหมายและเป็น
ตัวแทนในการ เ รียกร้อ งความ
ยตุธิรรม 

-เสนอแนะแนวทางและรณรงค์ด้าน
นโยบาย และสร้างความเข้าใจกับ
สงัคม 

-ท างานกบักลุ่มแรงงานขา้มชาต ิอ.
แมส่อด  อ.แมร่ะมาด จ.ตาก 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  20. มลูนิธเิพือ่สทิธมินุษยชนและ

การพฒันา (มสพ.) เชยีงใหม ่

Human Rights and 

ปสุตา  ชืน้

ขจร 

71/3 บ้านอุ่นอารี ซ. 4 ถ.

สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ .

เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50200 

08 1314 8599  

08 6737 8241 

www.hrdfoundat

ion.org  

FB Page : 

HRDF มลูนิธเิพือ่

-งานให้ความรู้และความช่วยเหลอื
ทางกฎหมาย  ในการคุม้ครองสทิธิ
แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ  ใ นพื้ น ที่ จ .
เชยีงใหม ่และจ.ล าพนู 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Development Foundation 

(HRDF) 

ผูป้ระสานงาน

ส านกังาน 

sookpaita@gm

ail.com 

 

สทิธมินุษยชน 

และการพฒันา 

Chiang Mai 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  21. มลูนิธริม่ไม ้

Shade Tree Foundation  

กมลรตัน์  อนิ

อุตมา 

กรรมการและ

เลขานุการ 

31/25 ซ.รว่มแรง ต.แม่

สอด อ.แมส่อด จ.ตาก 

0 5503 0196 

09 1024 3379 

www.shadetreet

hailand.org 

FB Page : มลูนิธิ

รม่ไม ้

Shade Tree 

Foundation 

-ท างานกับกลุ่มคนด้อยโอกาสใน
พืน้ทีอ่.แมส่อด อ.พบพระ จ.ตาก 

-งานด้านจดทะเบียนการเกิด จะมี
การให้ความรู้กับกลุ่มคนท้องที่
ท างานดว้ย และท างานร่วมกบัร.พ.
แม่ สอด เมื่ อ เ จอผู้มี ปัญหาและ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
รว่มกบัองคก์ร Life Impact 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  22. มลูนิธริกัษ์เดก็  ส านกังาน

ฝาง 

The Life Skills 

Development  Foundation 

 

เกรยีงไกร 

ไชยเมอืงด ี 

ผูอ้ านวยการ

และเลขาธกิาร

มลูนิธ ิ

159/114  หมู่บ้านอนุสาร

วลิล่า ม.10  ต.ป่าแดด อ.

เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50100 

0 5321 2757  

tlsdf@csloxinfo

.com 

rakdek.tlsdf@g

mail.com 

www.rakdek.or.t

h 

FB Page : The 

Life Skills 

Development 

Foundation 

-ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสถานะ
บุคคลใหก้ลุ่มเยาวชนขา้มชาต ิพืน้ที ่
อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 

-ประสานงานเบื้องต้นและส่งต่อยงั
ห น่ วย ง านอื่ น ในก า ร ให้ค ว าม
ชว่ยเหลอืดา้นสถานะบุคคล 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  23. มลูนิธริกัษ์เดก็ ส านกังานปาง

มะผา้  

The Life Skills 

Development  Foundation 

 

เกรยีงไกร 

ไชยเมอืงด ี 

ผูอ้ านวยการ

และเลขาธกิาร

มลูนิธ ิ

2/1 ม.1 ต.สบป่อง อ.ปาง

ม ะ ผ้ า  จ . แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น 

58150 

09 3327 9913 

tlsdf@csloxinfo

.com  

rakdek.tlsdf@g

mail.com 

www.rakdek.or.t

h 

FB Page : มลูนิธิ

รกัษ์เดก็ จงัหวดั

แมฮ่่องสอน 

-งานส่งเสรมิองค์ความรู้การเขา้ถึง
สถานะบุคคลกับกลุ่มเยาวชนชาติ
พนัธุ ์อ.ปางมะผา้ จ.แมฮ่่องสอน 

-ประสานงานเบื้องต้นและส่งต่อยงั
ห น่ วย ง านอื่ น ในกา ร ให้ค ว าม
ชว่ยเหลอืดา้นสถานะบุคคล 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  24. มลูนิธศิกึษาพฒันาประชาชน

บนพืน้ทีส่งู (พปส.) 

 

แสง แสงยา

อรุณ 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ 

 

258 หมู่ 5 ถ.วัดใหม่หน้า

ค่าย  ต.รอบเวยีง  อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย  57100 

0 5371 4772 

Fax 0 5371 

7098 

hp_def@chaiyo

.com 

- -ให้ความช่วยเหลอืผู้ปัญหาสถานะ
บุคคล 

-ประสานงานกบัหน่วยงานรฐั  ร่วม
เป็นคณะกรรมทัง้ในระดับอ าเภอ
และจงัหวดั 

-งานอบรมใหค้วามรู ้

-พื้นที่การท างานใน จ.เชียงราย  
และ อ.เชยีงค า จ.พะเยา 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  25. มลูนิธเิศรษฐศาสตรช์ุมชน

เพือ่การพฒันา 

สุนทร  มาลี

กรุณจติ 

จนท.สง่เสรมิ

สทิธมินุษยชน

บนพืน้ทีส่งู 

49/3 หมู่  4 ถ.ทางหลวง

ชนบท  ต.ต้น เปา อ .สัน

ก าแพง จ.เชยีงใหม่ 50130 

0 5396 0725 

Soonthorn.018

@gmail.com 

FB Page : มลูนิธิ

เศรษฐศาสตร์

ชุมชนเพือ่การ

พฒันา 

-งานส่งเสรมิสทิธมินุษยชนบนพืน้ที่
สูงส าหรบักลุ่มชาติพนัธ์และพฒันา
ความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน 

-งานให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหา
สถานะบุคคล มีการเก็บข้อมูลและ
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

ประสานงานให้ความช่วยเหลือกบั
มลูนิธเิครอืขา่ยสถานะบุคคล 

-พื้นที่การท างาน อ.แม่แจ่ม จ.
เชยีงใหม ่

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  26. มลูนิธศิูนยช์วีติใหม่             

New Life 

Center Foundation 

 

วนัด ี ชืน่ชู

ไพร 

นกัสงัคม

สงเคราะห ์

226 หมู่ 2 ต.สนัพระเนตร 

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

50210 

0 5335 1312 

NewLife 

CenterFoundati

on@gmail.com 

FB Page : New 

Life Center 

Foundation - 

Thailand 

-ใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ในความดูแล
ทีม่ปัีญหาสถานะบุคคล 

-ร่วมสนับสนุนงานด้านสถานะ
บุคคลกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะ
บุคคลในพืน้ทีภ่าคเหนือตอนบน 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  27. มลูนิธอิาสาพฒันาเดก็ 

เชยีงใหม ่

The Volunteers for Children 

อนุชน หวล

ทรง  

ผูจ้ดัการ 

95/1 หมู ่6 บา้นแมผ่าแหน 

ต.ออนใต้ อ.สนัก าแพง จ.

เชยีงใหม ่50130  

0 5303 6095  

08 9850 6683 

FB Page : มลูนิธิ

อาสาพฒันาเดก็

เชยีงใหม ่

-ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน เด็กด้อย
โอกาส เด็กไร้สญัชาติ เด็กขอทาน 
และเด็กกลุ่มชาติพันธุ์   โดยให้
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Development Foundation 

(VCDT) 

vcdf.cm2014@

gmail.com 

 

ค าปรกึษาในกรณีเด็กที่มปัีญหาใน
เรือ่งสถานะบุคคลและสญัชาต ิ

-ร่วมมอืกบัหน่วยงานและเครอืข่าย
ผลกัดนัในเชิงนโยบายเพื่อให้เด็ก
เยาวชนกลุ่มนี้ได้รบัสทิธิในสถานะ
บุคคล 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  28. มลูนิธแิอ๊ดแวนตสีเพือ่การ

พฒันาและบรรเทาทุกข ์

Adventist Development and 

Relief Agency  (ADRA 

THAILAND) 

 

ลลติา  ยาวงั

เสน 

ผูป้ระสานงาน

โครงการ 

16/1 หมูท่ี ่2 ต.แมจ่นั อ.

แมจ่นั จ.เชยีงราย 57110 

09 9456 1569 

lalita@adrathail

and.org  

 

www.adrathailan

d.org 

FB Page : สทิธิ

และสถานะบุคคล 

- Rights and 

Stateless 

Persons 

-งานใหค้วามช่วยเหลอืด้านสถานะ
บุคคลและสญัชาต ิ 

-ประสานงานกับเครือข่ายสถานะ
บุคคลเพือ่ งานผลกัดนัแกไ้ขปัญหา  

-งานสรา้งความเขา้ใจและใหค้วามรู้
กับเจ้าหน้าที่ร ัฐ  เจ้าของปัญหา 
ผูช้ว่ยเหลอืเจา้ของปัญหา 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 -พืน้ทีท่ างาน อ.แมจ่นั  อ.แมส่าย อ.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย  โดยม ี13 
ส านกังานหน่วยยอ่ยในพืน้ที ่

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  29. แมต่าวคลนิิก 

Mae Tao Clinic (MTC) 

 

Nway Nway 

Oo (หน่วย 

หน่วย อ)ู 

รองผอ.แมต่าว

คลนิิก ฝ่าย

คุม้ครองเดก็

และผูห้ญงิ 

702 ม.1 ต.ท่าสายลวด อ.

แมส่อด จ.ตาก 63110 

09 3317 1688 www.maetaoclin

ic.org 

FB Page : แม่

ตาวคลนิิก 

-งานจดทะเบยีนการเกดิ มกีารให้
ความรูก้บัแมท่ีม่าคลอดและ
ประสานงานด าเนินการแจง้เกดิ
กบัผญ.บา้น และอ าเภอโดยมี
เจา้หน้าทีป่ระจ าทีอ่ าเภอ 

-งานอนามยัแมแ่ละเดก็  

-เป็นศนูยก์ลางการฝึกอบรม
เจา้หน้าทีอ่นามยัทีอ่ยูใ่นพืน้ที่
ชายแดนไทย-พมา่ และพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกของประเทศพมา่  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-งานศนูยพ์ฒันาการเรยีนรูเ้ดก็ดอ้ย
โอกาสซดีซี ีใหก้ารศกึษาแก่เดก็
ระดบัชัน้อนุบาลถงึมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

*ท างานกบัเดก็ /ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

  30. ศูนยพ์ฒันาเครอืขา่ยเดก็และ

ชุมชน  (ศคช.) ภายใตม้ลูนิธิ

เครอืขา่ยสถานะบุคคล 

Development Center For 

Children and Community 

Network (DCCN) 

  

 

สนัตพิงษ์  มลู

ฟอง 

ผูอ้ านวยการ 

 

7 หมู ่2 บา้นแมค่ะตวน  ต.

สบเมย  อ.สบเมย   จ.

แมฮ่่องสอน 58110 

0 5361 8067 

ngo_salaween

@hotmail.com 

FB Page : ศูนย์

พฒันาเครอืขา่ย

เดก็และชุมชน อ.

สบเมย :: DCCN 

-ประสานงาน ใหค้ าปรกึษาในกรณี
ละเมดิสทิธเิดก็และสตร ี

 -พฒันาศกัยภาพของเดก็ทีม่ปัีญหา
สถานะบุคคลในความดแูลของศนูย ์

- ป ลู ก ฝั ง แ น ว คิ ด ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ชุมชนผูไ้รส้ญัชาต ิ
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริม ชุ ม ชน ใ ห้มีค ว าม
เขม้แขง็ 

-ด าเนินงานแก้ไขปัญหาสถานะ
บุคคลทีเ่กดิขึน้ในเขตภาคเหนือ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร                

  31. สมาคมศนูยร์วมการศกึษา

และวฒันธรรมของขาวไทย

ภเูขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) 

Inter Mountain Peoples’ 

Education and Culture in 

Thailand Association 

(IMPECT)  

ศกัดา แสนมี ่

ผูอ้ านวยการ 

 

252 ม .2 ต .สันทรายน้อย 

อ .สันทราย จ .เชียงใหม่ 

50210 

 

0 5349 2544  

impect.th@gm

ail.com  

www.impect.or.t

h 

FB Page : 

สมาคม IMPECT 

 

-ประสานงานช่วยเหลอืเบื้องต้นผูม้ี
ปัญหาสถานะบุคคลพืน้ทีภ่าคเหนือ 

-งาน เสริมสร้า งความ เข้มแข็ง
สนับสนุนและพฒันาขบวนชนเผ่า
พืน้เมอืงในประเทศไทย  โดยจดัตัง้
สภาชนเผา่พืน้เมอืงประเทศไทย 

-ขบัเคลื่อนนโยบายดา้นสทิธขิองชน
เผา่พืน้เมอืงแหง่ประเทศไทย 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  32. ส านกังานกฎหมายธรรมสติ

ทนายความ 

 

สรนิยา กจิ

ประยรู  

ผูป้ระสานงาน 

 

188 หมู่ 12 ต.แม่สรวย อ.

แ ม่ ส ร ว ย  จ . เ ชี ย ง ร า ย 

57180 

 

08 4481 6913 

08 4177 6771 

- -ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายและให้
ความช่วยเหลอืดา้นสถานะบุคคล 

-งานวิจยัการจดัการปัญหาสถานะ
บุคคลของประเทศไทย และสทิธขิ ัน้
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 thammasati@h

otmail.com 

ng_chuti@hot

mail.com 

พื้นฐานของกลุ่มคนไรร้ฐัไรส้ญัชาติ
ทีป่รากฏตวัขึน้ในประเทศไทย 

- ให้ค าปรึกษาแก่องค์กรพัฒนา
เอกชนที่ท างานเรื่องการจัดการ
ปัญหาสถานะบุคคล 

  33. หน่วยงานพฒันาและบรกิาร

สงัคม สภาครสิจกัรใน

ประเทศไทย (พบส.) 

 

 

เทวนิทร ์ สม

จติร ์

ผูอ้ านวยการ

หน่วยงาน

พฒันาและ

บรกิารสงัคม 

อาคารสภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย ส านักงาน

ภาคเหนือ เลขที่  29 ถ.

รตันโกสนิทร์ ต.วดัเกต อ.

เมอืง จ.เขยีงใหม่ 50000 

 

 

0 5324 4381 

ต่อ 304 

08 2194 5697 

saophilokee@g

mail.com 

FB Page : 

หน่วยงานพฒันา

และบรกิารสงัคม 

- Social 

Development 

and Service 

Unit - CCT 

- ใหค้วามรูช้าวบา้น 

- ช่วยเหลือ ประสานงาน การขอ
สถานะบุคคล  

- การสรา้งอาสาสมคัรในพืน้ที ่ 

-พื้นที่ท า งาน   จ .  เชียง ใหม่  จ .
เชยีงราย  จ.ตาก จ. กาญจนบุร ีจ.
นครปฐม  จ.ราชบุรี จ. เพชรบุรี  
และจ.ประจวบครีขีนัธ ์

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  34. องคก์ารแพลน อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ประเทศไทยส านกังาน

เชยีงราย 

Plan International Thailand 

 

สุมติร วอพะ

พอ ผูจ้ดัการ

งานจด

ทะเบยีนเกดิ 

40/4  ม.4 ต.รมิกก อ.เมอืง 

จ.เชยีงราย 

08 0127 4270 

sumitwophaph

o@gmail.com 

www.plan-

international.org 

FB Page : Plan 

International 

Thailand 

องคก์ารแพลน 

อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ประเทศไทย 

-งานรณรงค์การจดทะเบียน และ
การส่งเสริมการพฒันางานสถานะ
บุคคลและสทิธิ มุ่งเน้นการท างาน
กับเด็กนักเรียนไร้รฐัไร้สญัชาติใน
สถานศกึษา และกลุ่มขาตพินัธุ์หรอื
ชนเผา่พืน้เมอืงในประเทศไทย 

-ท างานในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.
เชยีงราย 

*ท างานกบัเดก็ /ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  35. Life Impact Thailand 

 

ฉลองชยั  สะ

รมิ ู

ผูป้กครอง

สวสัดภิาพ 

119 ม.5 ต.แม่ปะ อ.แม่

สอด จ.ตาก 63110 

09 7982 5518 

Marimba2528

@gmail.com 

www.lifeimpacti

ntl.org 

-มบี้านพกัเดก็เป็นสถานสงเคราะห์
เอกชนส าหรบัเดก็ถูกทอดทิง้ เดก็ที่
ถูกกระท าความรุนแรง เดก็ก าพรา้  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

FB Page : Life 

Impact 

International 

-มีง าน ให้ความช่ วย เหลือด้าน
สถานะบุคคล  มีนักกฎหมายและ
รว่มกบัพม.กลุ่มเดก็ใรร้ากเหงา้ 

*ท างานกบัเดก็ /ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

*สถานสงเคราะหเ์อกชนจดทะเบยีน
กบัพม. 

  36. องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่

การโยกยา้ยถิน่ฐาน (แมส่อด) 

International Organization 

for Migration-IOM แมส่อด 

 

 

นวศร ลิม่สกุล 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม

โครงการ

สง่เสรมิความ

มัน่คง ความ

เป็นอยูท่ีด่แีละ

ความ

ปรองดองของ

588 หมู ่7 ถ.แม่สอด-พบ

พระ ต.แมป่ะ อ.แมส่อด จ.

ตาก 

06 3271 8749 

nlimsakun@io

m.int 

 -รณรงค์ให้ความรู้กับชุมชนชาว
เมียนมามุสลิม (9 ชุมชนในอ.แม่
สอด และ 1 ชุมชนในอ.พบพระ) 
เรือ่งการแจง้เกดิ  

-จดัอบรมใหแ้ก่อาสาสมคัรต่างชาต ิ
เกีย่วกบักฎหมายและระเบยีบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกบัการจดทะเบียนการ
เกิด  เพื่ อพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสรมิใหส้ามารถช่วยเหลอืพ่อแม่
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

ชาวเมยีนมา

มสุลมิและ

ชุมชน เจา้

บา้นใน

ประเทศไทย 

ของเดก็ทีเ่กดิในไทยใหไ้ดร้บัการจด
ทะเบยีนการเกดิตามกฎหมาย  

-จดัท าแนวปฏบิตัมิาตรฐาน (SOPs) 
เพื่อเป็นคู่มอืในการส่งต่อรายกรณี
เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิด
ใหก้บัอาสาสมคัรต่างชาต ิ

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

 หน่วยงานรฐั 

  GOs 

37. คลนิิกกฎหมายอุม้ผาง 

โครงการสีห่มอชายแดน จ.

ตาก  

Umphang Legal Clinic 

เวช วอ่งไว

พาณิชย ์ 

ผูจ้ดัการและ

นกักฎหมาย 

ร.พ.อุ้มผาง 159 หมู่ 1 ต.

อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก 

63170 

09 4629 7168  

wechwongwaip

hanich@gmail.

com 

FB : คลนิิก

กฎหมายอุม้ผาง 

โครงการสีห่มอ

ชายแดน จ.ตาก 

-ใหค้วามช่วยเหลอืทางกฎหมายผูม้ี
ปัญหาสถานะบุคคลในพื้นที่ อ.อุ้ม
ผ า ง  แ ล ะ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ก า ร
ประสานงานขอความชว่ยเหลอื  

-ติดตามและผลักดันกม.นโยบาย
ส าหรบักลุ่มผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล 

- แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ง า น ค ลิ นิ ก             
กม.สีห่มออกี 3 แหง่ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  38. คลนิิกกฎหมายร.พ.พบพระ 

โครงการสีห่มอชายแดน จ.

ตาก 

Phobphra Legal Clinic 

กฤษกร 

หนานปินใจ 

นกักฎหมาย 

ร.พ.พบพระ 245 หมู่ 2 ต.

พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 

63160  

08 9438 2251 

kengung@hot

mail.com 

- -ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลผู้มี
ปั ญ ห า ส ถ า น ะ แ ล ะ สิ ท ธิ  แ ล ะ
ประสาน/ช่วยเหลอืในการยื่นค ารอ้ง
ต่างๆ  

-ด าเนินการแจ้งเกิดให้กบับุตรของ
บุคคลต่างดา้วทีเ่กดิในและนอกร.พ.
(smru)  

-ประสานงานกบัหน่วยงานราชการ
ทีเ่กีย่วขอ้ง และกลุ่ม NGOs  

  39. คลนิิกกฎหมาย ร.พ.ท่าสอง

ยาง 

โครงการสีห่มอชายแดน จ.

ตาก  

Thasongyang Legal Clinic 

อรนุช  ธรรม

สอน 

หน.กลุ่มงาน

วชิาการ 

ร.พ.ท่าสองยาง 357 หมู่ 1 

ต.แม่ตา้น อ.ท่าสองยาง จ.

ตาก 63150 

0 5558 9255-6 

ต่อ130,131 

FB Page : 

คลนิิกกฎหมาย 

โรงพยาบาลท่า

สองยาง 

-ด าเนินงานการแจง้เกดิครบขัน้ตอน 

-ให้ค าปรกึษาเบื้องต้นแก่บุคคลผู้มี
ปัญหาสถานะและสทิธใินพืน้ที ่ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  40. คลนิิกกฎหมาย ร.พ.แม่

ระมาด 

โครงการสีห่มอชายแดน จ.

ตาก 

 Mae Ramat Legal Clinic 

พรชนก  เหล่า

รตันเจรญิ 

เจา้หน้าที่

คลนิิก 

ร.พ.แม่ระมาด 251 ม .4 

ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด 

จ.ตาก 63140 

0 5558 1229 

ต่อ 168 

09 3946 9759 

FB : คลนิิก

กฎหมาย 

โรงพยาบาลแม่

ระมาด 

-ด าเนินการแจ้งเกิดให้กบับุตรของ
บุคคลต่างด้าวที่เกดิในร.พ.และขึ้น
สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 

-ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคคลผู้มี
ปัญหาสถานะและสทิธใินพืน้ที่ และ
ประสาน/ชว่ยเหลอื  

  41. คลนิิกกฎหมาย ร.พ.แมส่อด 

Mae Sot Hospital’s Legal 

Clinic 

 

 

นภสักรณ์ 

วฒันนัทพ์งศ ์ 

ผูจ้ดัการ

คลนิิก/นกั

สงัคม

สงเคราะห ์

ร.พ.แมส่อด 175/16 ถนน

ศรพีานิช ต าบล แมส่อด 

อ าเภอแมส่อด ตาก 63110 

09 4094 4098 

06 4429 9993 

Milk.wani@hot

mail.com 

Khanuengnid1

997@gmail.co

m 

FB : คลนิิก

กฎหมาย

โรงพยาบาลแม่

สอด 

-งานให้ความรู้ และด าเนินการแจ้ง
เกดิให้กบับุตรของบุคคลต่างด้าวที่
เกดิในร.พ. 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 ภาควชิาการ 

(Academics 

42. โครงการคลนิิกกฎหมาย

นเรศวรเพือ่สทิธมินุษยชน 

Naresuan Legal Clinic 

อ.กติวิรญา รตั

นมณี 

ผูร้บัผดิชอบ

โครงการ 

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

มห า วิท ย า ลัย น เ ร ศ ว ร 

เลขที ่99 หมูท่ี ่9 ต.ท่าโพธิ ์

อ . เ มื อ ง พิ ษ ณุ โ ล ก  จ .

พษิณุโลก 65000 

0 5596 1729 

Fax : 0 5596 

1740 

FB Page : 

คลนิิกกฎหมาย

นเรศวรเพือ่สทิธิ

มนุษยชน 

Naresuan Legal 

Clinic 

- ง านบริการวิชาการ  ให้ความ
ช่วยเหลอืทางกฎหมายและเผยแพร่
ความรูด้า้นสทิธแิละสถานะบุคคล 

-งานวิชาการ  ศึกษาวิจยัเกี่ยวกับ
กฎหมายและนโยบายดา้นสทิธแิละ
สถานะบุคคล 

-พื้นที่ท างาน  เน้นพื้นที่ให้บริการ
ของมน.ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ พษิณุโลก, พจิิตร, 
สุ โ ข ทั ย , ต า ก , น ค ร ส ว ร ร ค์ , 
อุทัยธานี , เพชรบูรณ์ ,อุตรดิตถ์  
ร ว มถึ ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ  ที่ นิ สิ ต แ ล ะ
ครอบครวัมภีมูลิ าเนา 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  43. ศูนยศ์กึษาชาตพินัธุแ์ละการ

พฒันา 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

อาจารย ์ดร.ช

ยนัต ์ วรรธน

ภตู ิ

ชัน้  4 อาคารปฏิบัติการ 

ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

 0 5394 3599 www.cesd.soc.c

mu.ac.th 

-งานศกึษาวจิยั รวมทัง้ดา้นนโยบาย
ทีก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดตี่อกลุ่ม
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Center for Ethnic Studies 

and Development 

(CESD), Chiang 

Mai University 

 

ประธาน

กรรมการและ

หวัหน้าศนูยฯ์ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 

cesd@cmu.ac.t

h 

ชาติพนัธุ์ และส่งเสริมให้กลุ่มชาติ
พนัธุม์สีว่นรว่มหรอืท าวจิยัเอง 

-งานประชุมวิชาการ สมัมนา และ
ฝึกอบรมประเด็น เกี่ ยวกับการ
พฒันา สิทธิทางวฒันธรรม ภาษา 
ภูมปัิญญาและการรื้อฟ้ืนภูมปัิญญา 
ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพชาติ
พนัธุ ์ 

-จดัเผยแพร่เอกสารการวิจยั หรือ
เอกสารการประชุมสมัมนา ทัง้ใน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

-เป็นแหล่งขอ้มลูดา้นชาตพินัธุ ์

  44. ศูนยว์จิยัและพฒันากฎหมาย 

คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

Legal Research & 

รศ.สมชาย  

ปรชีาศลิปะกุล 

หวัหน้าศนูยฯ์ 

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ 

อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 

0 5394 2921  

Fax : 0 539 

4291 

www.law.cmu.a

c.th/research/ab

out 

- ศกึษาวจิยัดา้นกฎหมายใน
ประเดน็สถานะบุคคลและการจด
ทะเบยีนการเกดิ 
- ใหบ้รกิารวชิาการกฎหมาย เชน่ 
การใหค้ าปรกึษาทางกฎหมาย การ
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Development Center 

(LRDC) 

 

lawcmu.researc

h@hotmail.com 

FB Page :

ศูนยว์จิยัและ

พฒันากฎหมาย 

คณะนิตศิาสตร์

มหาวทิยาลยั 

เชยีงใหม ่ 

อบรมใหค้วามรูท้างกฎหมายใหแ้ก่
ประชาชน เป็นตน้ 
-พืน้ทีก่ารท างานตามประเดน็ที่
เกดิขึน้เกีย่วกบัสถานะบุคคล แต่จะ
เน้นพืน้ทีท่างวชิาการในการศกึษา
และปฏบิตักิาร เพื่อแกไ้ขปัญหา 

 องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

45. เครอืขา่ยคนไทยคนืถิน่แม่

สอด-แมร่ะมาด จ.ตาก 

ตา  ธรรมใจ 

ประธาน

เครอืขา่ย      

838  ม.2 ต.แม่ปะ อ.แม่

สอด จ.ตาก  63110 

08 7200 6593 - -ให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
บุคคลกลุ่มคนไทยพลดัถิน่ พืน้ที ่อ.
เเมส่อด  และอ.แมร่ะมาด จ.ตาก 

  46. เครอืขา่ยอาสาชุมชนเพือ่คน

ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

อ.ปางมะผา้ 

Local Community Network 

(LCN) 

สุภาพร (ไมม่ี

นามสกุล) 

ประธาน

เครอืขา่ยอาสา

ชุมชน 

ศูนย์อ านวยกลางหมู่บ้าน 

บ.ไร่ ม.3 ต.สบป่อง อ.ปาง

ม ะ ผ้ า  จ . แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น 

58150 

08 3088 7434 FB Page :

เครอืขา่ยชุมชน

เพือ่คนไรส้ญัชาต ิ

-ให้ความช่วยเหลือน าร่องกลุ่ม
ชาวบ้านอ.ปางมะผ้า ที่มี ปัญหา
สถานะบุคคล ใน 4 หมู่บ้าน โดยมี
ก า ร เ ก็บข้อ มู ล   เ ป็ นตัว กล า ง
ประสานงานและเป็นอาสาสมัคร
ชว่ยงานทางอ าเภอ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-งานอบรมใหค้วามรูก้บัชาวบ้านใน
ประเดน็สถานะบุคคล 

  47. เครอืขา่ยอาสาชุมชนเพือ่คน

ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

อ.ปาย 

Local Community Network 

(LCN) 

บรรจง  หลิง่ 

ประธาน

เครอืขา่ยอาสา

ชุมชน 

334 ม.8 ต.เวยีงใต ้อ.ปาย 

จ.แมฮ่่องสอน 58130 

09 8141 0284 

Kpaoh99@gma

il.com 

FB Page :

เครอืขา่ยชุมชน

เพือ่คนไรส้ญัชาต ิ

-ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอ.ปาย 
ที่มีปัญหาสถานะบุคคล มีการเก็บ
ขอ้มลู  เป็นตวักลางประสานงานกบั
อ าเภอ 

- ง าน ให้ความรู้กับชาวบ้าน ใน
ประเดน็สถานะบุคคล 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  48. เครอืขา่ยอาสาชุมชนเพือ่คน

ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

อ.แมแ่ตง  

Local Community Network 

(LCN) 

พนั  ดวงใจ 

ประธาน

เครอืขา่ยอาสา

ชุมชน 

131/2  ม.3 ต.สนัมหาพล  

อ .แม่แตง  จ . เชียงใหม่  

50150 

09 1856 1115 

 

FB Page :

เครอืขา่ยชุมชน

เพือ่คนไรส้ญัชาต ิ

-ให้ความช่วยเหลือน าร่องกลุ่ม
ชาวบ้านอ.แตง ที่ถูกจ าหน่ายชื่อ 
-สนับสนุนงานเครอืขา่ยอาสาชุมชน
ในอกี 3 แหง่ 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  49. เครอืขา่ยอาสาชุมชนเพือ่คน

ไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

อ.เมอืงแมฮ่่องสอน  

Local Community Network 

(LCN) 

กนัตะพงศ ์ 

จองนนั 

ประธาน

เครอืขา่ยอาสา

ชุมชน 

46 ม.3 ต.หมอกจ าแป่ อ.

เมอืง จ.แมฮ่่องสอน 58000 

08 6919 0211 

Kpaoh99@gma

il.com 

FB Page :

เครอืขา่ยชุมชน

เพือ่คนไรส้ญัชาต ิ

-ใหค้วามช่วยเหลอืชาวบ้านอ.เมอืง 
ที่ มี ปั ญห าสถ าน ะบุ ค ค ล  เ ป็ น
ตวักลางประสานงานกบัอ าเภอ 

- ง าน ให้ความรู้กับชาวบ้าน ใน
ประเดน็สถานะบุคคล 

-เก็บข้อมูลบุคคลและชุมชนน าร่อง 
11 ชุมชน 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  50. สหพนัธค์นงานขา้ม

ชาตMิigrant Workers 

Federation (MWF) 

 

อุม้เคอื เครอื

สงูประธาน 

- 08 2382 2917 

Line 08 0235 

6706 

Mwfth2008@g

mail.com 

  

FB Page : 

Migrant Workers 

Federation 

 

 

-ส่งเสรมิการรวมตวัสร้างเครอืข่าย 
และจัดตัง้องค์กรระหว่างแรงงาน
ขา้มชาตแิละแรงงานไทย 

-ให้ความรู้ทางกฎหมายส่งเสริม
สทิธแิรงงาน และสทิธติ่างๆ  

-เก็บข้อมูลการถูกละเมิดสิทธิใน
พื้นที่ภาคเกษตร,ก่อสร้าง และ
แม่บ้าน เพื่อใหค้วามช่วยเหลอืและ

mailto:mwfth2008@gmail.com
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 ประสานส่ งต่ ออ งค์ก รอื่ น  เ ช่ น 
HRDF 

-พืน้ทีก่ารท างาน จ.เชยีงใหม ่และจ.
ล าพนู 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  51. องคก์รสทิธชิุมชน จงัหวดั

พะเยา 

 

สุรยิาวุธ สรอ้ย

สวงิ 

หวัหน้าองคก์ร 

133 ม.2  ต.ฝายกวาง   

อ . เ ชี ย ง ค า   จ . พ ะ เ ย า  

56110 

08 5707 9744 - -ให้ความช่วยเหลือด้านสถานะ
บุคคลกลุ่มชาตพินัธุ์พื้นที่ จ.พะเยา 
จ.น่าน และเชยีงราย 

-ผลกัดนักม.นโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

*รว่มอบรมคุม้ครองเดก็ 

  52. Committee for Promotion 

and Protection of Child 

Roghts(Burma)  (CPPCR) 

 

อ่องโซ (ไมม่ี

นามสกุล) 

ผูอ้ านวยการ 

865 ม.1 ต.ท่าสายลวด  อ.

แมส่อด จ.ตาก  

09 8960 6201 

Cppcr2002@g

mail.com 

www.cppcr.word

press.com 

-ท างานกับกลุ่มลูกแรงงานพม่า  
งานด้านสถานะบุคคลเรื่องการ
ส ารวจเดก็ในโรงเรยีน 

-งานด้านจดทะเบียนการเกิด ให้
ความช่วยเหลือในการแจ้งเกิด มี
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

การประสานงานกับคลินิกแม่ตาว
คลนิิก 

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

 

ภาคกลาง องคก์ร

พฒันา

เอกชน 

(NGOs) 

53. โครงการยตุธิรรมเพือ่แรงงาน

ขา้มชาต ิจ.สมุทรสาคร 

ภายใตม้ลูนิธเิพือ่สทิธิ

มนุษยชนและการพฒันา 

(มสพ.) 

HRDF’s Migrant Justice 

Program  

สามร (ไมม่ี

นามสกุล) 

ผูป้ระสานงาน 

93/200 ม.7 ต.ท่าทราย  อ.

เ มื อ ง  จ . ส มุ ท ร ส า ค ร  

74000 

08 0431 6962 

Ayemarchr7@g

mail.com 

www.hrdfoundat

ion.org  

FB Page : 

Human Rights 

and 

Development 

Foundation 

 

-ด าเนินการให้ความช่วยเหลือใน
เ รื่ อ ง ก า ร จดทะ เบียนกา ร เ กิด  
สถานะบุคคลและสทิธดิา้นอื่นๆ  ให้
ค าแนะน า  ช่วยประสานงานรวมถงึ
ง า น ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ด้ า น
กระบวนการยตุธิรรม 

-งานอบรมใหค้วามรูด้า้นสทิธ ิ

-พื้นที่การท างาน กลุ่มแรงงานขา้ม
ชาตพิืน้ทีท่ ัว่ประเทศ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  54. มลูนิธกิองทุนไทย 

Thai Fund Foundation 

(TFF) 

 

 

 

 

 

กรรชติ สขุใจ

มติร 

ผูอ้ านวยการ 

2044/23  ถ . เพชรบุ รีตัด

ใ ห ม่   เ ข ต ห้ ว ย ข ว า ง

กรุงเทพฯ  10310 

0 2314 4112-3 

Fax : 0 2718 

1850 

dsc@tff.or.th 

kanchit@thaing

o.org 

www.tff.or.th 

FB Page : มลูนิธิ

กองทุนไทย Thai 

Fund 

Foundation 

 

-ท างานส่งเสริมองค์กรภาคประชา
สังคม งานด้านผู้ ไ ร้สัญชาติได้
สนับส นุนงบประมาณ ด า เนิ น
กิจกรรม และสนับสนุนการจดังาน
วนัเดก็ไรส้ญัชาตพิื้นที ่อ.แม่สะเรยีง  
อ.ท่าสองยาง จ. ตาก และงาน
ประชาสมัพนัธ ์น าสือ่มวลชนท าขา่ว 
ร ะ ดมทุ น จ า กทุ ก ภ าค ส่ ว น ม า
สนบัสนุนต่อเนื่อง มา 8 ปี 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  
55. มลูนิธเิครอืขา่ยสง่เสรมิ

คุณภาพชวีติแรงงาน  

Labour  Rights Promotion 

Network Foundation (LPN) 

สมพงษ์  

สระแกว้ 

ผูอ้ านวยการ 

 

25/17-18 หมู่บ้านมหาชัย

เมืองทอง   อ. บางหญ้า

แพรก    จ . สมุ ท รสาค ร 

74000 

0 3443 4726 

08 6163 1390  

08 4121 1609  

www.lpnfoundati

on.org 

FB Page : LPN 

: Labour 

-ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ คุม้ครองสทิธิ
แรงงาน มีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้าน
แรงงาน (รวมทัง้ประเดน็สถานะและ
BR) 



 

Ending and Protecting Child Statelessness in Thailand: Developing an Accelerated Nationality Review Model 

35 

  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 

 

 

 

 

 

somponglpn@

gmail.com  

Protection 

Network 

-มงีานศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิาร และ
งานผลกัดนัในเชงินโยบาย 

- ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ร ง ง า น
ค ร อบคลุ มทั ว่ ป ร ะ เ ทศ  มีก า ร
ปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายทัง้ใน
ประเทศและระดบัภมูภิาค 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  56. มลูนิธชิุมชนไท 

Chumchon Thai Foundation 

 

 

ปรดีา คงแป้น 

กรรมการและ

เลขานุการ 

เลขที่  11 ซอยกรุ ง เทพ

ก รี ฑ า 1 ถ . ก รุ ง เ ท พ

กรฑีา แขวงหวัหมาก เขต

บางกะปิ กรุงเทพฯ  10240 

 

 

0 2379 5386-7 

Fax : 0 2379 

5388   

chumchonthaif

oundation@gm

ail.com 

www.chumchont

hai.or.th 

FB Page : มลูนิธ ิ

ชุมชนไท 

 

-งานด้านสถานะบุคคล ท างาน
ร่ วมกับ เครือข่ ายแก้ ปัญหาคืน
สญัชาตคินไทย 4 จงัหวดั ท าหน้าที่
สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อ งค์ ก ร  , สนั บส นุนการพัฒนา
ศกัยภาพแกนน า และการเชื่อมโยง
ระหว่างเครอืข่ายต่างๆ เพื่อใหเ้กดิ
กระบวนการผลกัดนัการแก้ปัญหา
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 

 

 เชิงโครงสร้างในระดับนโยบาย
รว่มกนัของชุมชน  

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  57. มลูนิธพิฒันาทีอ่ยูอ่าศยั         

(มพศ.) 

Human Settlement 

Foundation (HSF) 

 

วรรณา แกว้

ชาต ิ

ผูป้ระสานงาน

โครงการ 

463/1 เทพลีลา แยก 17 

ร า ม ค า แ ห ง 39 แ ข ว ง

พลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 

0 2718 6472 

08 9455 1251 

Fax : 02-

7186473 

humanset@hot

mail.com 

www.hsfthai.org 

FB Page : มลูนิธิ

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

-ท างานกับกลุ่มคนจนในเมือง ทัง้
คนในชุมชนแออดั และคนไรบ้้านที่
อยู่อาศยัตามที่สาธารณะ  ผลกัดนั
กองทุนคนไทยไรส้ทิธ ิเพื่อใหค้นไร้
สญัชาตเิขา้ถงึการรกัษาพยาบาล 

- เก็บข้อมูลคนที่มีปัญหาสถานะ
บุคคล น าร่อง 6 จังหวัด ได้แก่  
เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ตรัง สงขลา 
(อกี 2 จงัหวดัยงัไมร่ะบุ) 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  58. มลูนิธเิพือ่เยาวชนชนบท 

(มยช.) 

มงคล 

สุวรรณศริิ

ศลิป์  

59/118-120  ซ . เ อ ก ชั ย 

89/4  ถ.เอกชยั แขวงบาง

0 2416 8073 

Fax : 0 2894 

2819 

www.fryefa.org - ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ผ ลัก ดัน ก า ร จั ด
การศึกษา   การ เข้าถึงบริการ
สุขภาพและการป้องกนัโรคโดยผ่าน
ระบบการศึกษา และเรื่องสถานะ
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

Foundation For Rural 

Youth (FRY) 

 

 

 

 

ผูช้ว่ย

ผูอ้ านวยการ 

บ อ น   เ ข ต บ า ง บ อ น 

กรุงเทพฯ 1 0 1 5 0 

FB : มลูนิธเิพือ่

เยาวชนชนบท 

มยช. 

บุคคล ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
แรงงานขา้มชาต ิ 

-พื้นที่ท างานหลกัได้แก่ กรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  โดยร่วมกับภาคี 
(ภายใต้โครงการระยะต่างๆ) คือ 
ตาก,ชุมพร,หนองคาย,ตราด 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  59. มลูนิธเิพือ่สทิธมินุษยชนและ

การพฒันา (มสพ.) 

Human Rights and 

Development Foundation 

(HRDF) 

สมชาย หอม

ลออ 

เลขานุการ 

87  ซ.สทิธชิน ถ.สุทธสิาร

วนิิจฉยั แขวงสามเสนนอก 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 

0 2277 6882  

0 2277 6887 

Fax : 0 2277 

6882 ต่อ 108 

www.hrdfoundat

ion.org  

FB Page : 

Human Rights 

and 

Development 

Foundation 

-ด าเนินโครงการใหค้วามช่วยเหลอื
คุม้ครองสทิธแิรงงานขา้มชาต ิไดแ้ก่  
โครงการคลนิิกกฎหมายแรงงานแม่
สอด  , โค ร งการส่ ง เ ส ริมความ
ปลอดภัยในการท างานส าหรับ
แรงงานข้ามชาติ  และโครงการ
ต่อตา้นการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  60. มลูนิธริกัษ์ไทย 

สมทุรปราการ 

Raks Thai Foundation 

 

สาวติตร ีบุญ

ทว ี

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

80/403 ซ. 45 หมู่บา้นทพิ

วลัย ์1 ถ.เทพารกัษ์ ต.บาง

เ มื อ ง ใ หม่  อ . เ มื อ ง  จ .

สมทุรปราการ 10270 

0 2380 1123 

info@raksthai.o

rg 

www.rakthai.org 

FB Page : Raks 

Thai 

Samutprakan : 

มลูนิธริกัษ์ไทย 

สมทุรปราการ 

- ช่ วยด า เนิ นการประสานง าน
หน่วยงานเพื่อแจ้งเกิด ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างและ
แรงงานข้ามชาติ ด าเนินการแจ้ง
เกดิ 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  61. มลูนิธริกัษ์ไทย 

สมทุรสาคร 

Raks Thai Foundation 

 

THAUNG 

NAING 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

25 /21 หมู่บ้านมหาชัย

เมืองทอง ถ.สหกรณ์ ต.

บางหญ้าแพรก อ.เมอืง จ.

สมทุรสาคร 74000 

0 3443 4828 

info@raksthai.o

rg 

www.rakthai.org 

 

- ช่ วยด า เนิ นการประสานง าน
หน่วยงานเพื่อแจ้งเกิด ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ นายจ้างและ
แรงงานข้ามชาติ ด าเนินการแจ้ง
เกดิ 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  62. มลูนิธศิุภนิมติแหง่ประเทศ

ไทย  

World Vision Foundation of 

Thailand 

 

 

 

ดร.สราวุธ  

ราชสเีมอืง  

ผูอ้ านวยการ 

ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภ

นิมติแห่งประเทศไทย 809 

ซ.ศุภนิมิต ถ.ประชาอุทิศ 

แขวงสามเสนนอก เขต

ห้ ว ย ข ว า ง  ก รุ ง เ ทพ ฯ 

10310 

 

0 2022 9200- 2 

Fax : 0 2022 

9203 -5 

info@worldvisi

on.or.th 

LINE@:@world

vision-thai 

www.worldvision

.or.th 

-ท างานพัฒนาชุมชน ให้ความ
ชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาสทุกคน 

-ท างานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ประเด็นสุขภาพ และ การแจ้งเกิด 
ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ระนอง 
ชุมพร ตาก(แมส่อด) และเชยีงราย 

-มพีืน้ทีด่ าเนินงาน 76 โครงการ ใน 
42 จงัหวดั 

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  63. มลูนิธศินูยค์ุม้ครองสทิธดิา้น

เอดส ์

Foundation for AIDS Right 

(FARS) 

สุภทัรา นาคะ

ผวิ 

ผูอ้ านวยการ 

133/235 หมู่บ้านรื่นฤดี3 

ถ.หทยัราษฎร ์แขวงมนีบุร ี

เ ข ต มีน บุ รี  ก รุ ง เ ทพฯ 

10510 

0 2171 5135-6 

supatranacape

w@gmail.com 

FB Page : มลูนิธิ

ศูนยค์ุม้ครองสทิธิ

ดา้นเอดส ์

-ท างานสง่เสรมิการคุม้ครองดา้น
สทิธมินุษยชนในกลุ่มแรงงานขา้ม
ชาต ิมงีานใหค้วามช่วยเหลอืใน
ประเดน็BRและสถานะบุคคล 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-ผลกัดนักฎหมายนโยบายการขจดั
การเลอืกปฏบิตัทิางดา้นเชือ้ชาต ิ

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  64. มลูนิธสิรา้งสรรคเ์ดก็

Foundation For The Better 

Life of Children 

 

ยนิด ี หว้ย

หงสท์อง     

ผูจ้ดัการสถานี

สญัชาต ิ    

100/475 ซ.แจ้งวฒันะ 10  

แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกั

สี ่กรุงเทพฯ 10210 

0 2574 1381 

0 2574 3753 

0 2574 6162 

fblc_th@hotmai

l.com 

 

www.fblcthai.org 

FB Page : สถานี

สญัชาต ิมลูนิธิ

สรา้งสรรคเ์ดก็ 

-มีสถานีสญัชาติ  รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข ์ ,ประสานงานกบัหน่วยงานรฐั 
เอกชน  และบุคคลทัว่ไปเพื่อให้
ความช่วยเหลอืบุคคลไรส้ถานะ 

-งานรณรงค์ให้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจใน เพือ่การอยูร่ว่มกนั 

-ฝึกอบรมทักษะในการช่วยเหลือ
งานดา้นสถานะบุคคล 

- สะทอ้นปัญหาใหฝ่้ายนโยบาย 

 -พื้นที่ท างานช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
เร่ร่อนไทย/ต่างด้าว  ลูกกรรมกร 
ได้แก่กรุงเทพฯ  ปริมณฑล  และ
ภาคต่างๆ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  65. องคก์ารแพลน อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ประเทศไทย 

Plan International Thailand 

 

ยภุาพร  บุญ

ตดิ 

ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายโครงการ 

ชัน้ 14 เลขที่ 253 (อโศก)

สุขมุวทิ 21  แขวงคลองตนั

เ ห นื อ   เ ข ต วั ฒ น า 

กรุงเทพฯ 10110  

0 2259 8284 

09 1715 5259  

Yupaporn.Boon

tid@plan-

international.or

g         

thailand.co@pl

an-

international.or

g 

www.plan-

international.org 

FB Page : Plan 

International 

Thailand 

องคก์ารแพลน 

อนิเตอรเ์นชัน่

แนล ประเทศไทย 

-เน้นการท างานในโครงการดา้นการ
ปกป้องคุ้มครอง ได้แก่ โครงการ
การจดทะเบยีนการเกดิและสถานะ
บุคคล 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  66. องคก์ารยตุธิรรมนานาชาต ิ

ส านกังานกรุงเทพ

International Justice 

Mission (IJM) 

 

- PO Box 58147 

Washington ,DC 20037   

ตูป้ณ.12  อ.สนัทราย จ.

เชยีงใหม ่ 50210 

 

contact@ijm.or

g 

 

 

www.ijm.org  

FB Page : 

International 

Justice Mission 

 

-ใหค้วามช่วยเหลอืแรงงานประมงที่
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมทัง้
น าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟูเยยีวยา  

-ประสานงานแก้ไขปัญหาในระดบั
นโยบายรวมทัง้ระดบัภูมภิาค โดย
สร้า งความร่ วมมือกับประ เทศ
กมัพชูา  มาเลเซยี พมา่ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

 ภาควชิาการ 

(Academics

) 

67. บางกอกคลนิิกนิตศิาสตร์

ธรรมศาสตร”์  

(โครงการวจิยัเพือ่ใหค้วาม

ชว่ยเหลอืทางกฎหมายแก่

มนุษยท์ีม่จีุดเกาะเกีย่วกบัรฐั

ไทยทีม่ปัีญหาการรบัรองสทิธิ

และสถานะบุคคลตาม

กฎหมาย) 

รศ.ดร.

พนัธุท์พิย ์    

กาญจนะจติรา  

สายสุนทร 

ผูแ้ล

โครงการวจิยั 

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  ห า

วิทย าลัย ธ ร รมศาสตร์   

เลขที่ 2 ถ.พระจนัทร์ เขต

พระนคร กรุงเทพฯ  10200   

 

08 1349 2109 

(รศ.ดร.

พนัธุท์พิย)์ 

phunthip.saiso

onthorn@gmail

.com  

FB : บางกอก

คลนิิก นิติ

ธรรมศาสตร ์

-ศกึษาวจิยัสถานการณ์เกีย่วกบัการ
รบัรองสิทธิและสถานะบุคคลตาม
กฎหมายให้แก่มนุษย์ที่มีจุดเกาะ
เกี่ยวกบัรฐัไทย ทัง้ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ  

- สร้ า งต้นแบบในการ ให้ค ว าม
ช่วยเหลอืทางกฎหมายจากผลของ
การวจิยัเพื่อใหค้วามช่วยเหลอืทาง
กฎหมาย  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

08 5237 6366 

(อ.ดร.ศวินุช) 

siwanoot.s@g

mail.com 

  68. สถาบนัวจิยัสงัคมจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั  

Social Research Institute 

(โครงการน ารอ่งอนัดามนั ,

กลุ่มวจิยัพลวตัวฒันธรรมและ

ชาตพินัธุ ์,หน่วยปฏบิตักิาร

วจิยัชนพืน้เมอืงและทางเลอืก

การพฒันา) 

ดร.นฤมล 

อรุโณทยั 

อาจารย/์

นกัวจิยั และ

หวัหน้ากลุ่ม

วจิยั 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

อ าค า ร วิศิษ ฐ์ ป ร ะ จ วบ

เหมาะ ชัน้ 4 ถ.พญาไท 

แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 

0 2218 7376                                       

hnarumon@ch

ula.ac.th 

 

 

www.andamanp

roject.org  

FB Page : ขา่ว

คราวชาวเล chao 

lay news 

-ศึกษาวิจัยการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมวัฒนธรรม การเปลี่ยนผ่าน
ของชุมชนสู่สงัคมสมยัใหม่ ความ
เป็นชาตพินัธุใ์นสงัคมร่วมสมยั และ
ทางเลือกการพฒันา ซึ่งสนับสนุน
การแกไ้ขปัญหาสถานะบุคคล  

-พื้นที่ท างาน จังหวัดที่มีชาวเล 5 
จังหวดัฝัง่อันดามนั ระนอง พงังา 
ภเูกต็ กระบี ่และสตลู 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  69. สถาบนัสทิธมินุษยชนและ

สนัตศิกึษา

มหาวทิยาลยัมหดิล 

ดร.เอกพนัธุ ์

ปิณฑวณิช 

ผูอ้ านวยการ 

  

อ า ค า ร ปัญญ าพิพัฒ น์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล

ศาลายา) เลขที่  999 ต.

ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.

นครปฐม กรุงเทพฯ 73170 

 

 

0 2441 0813-

15 

ihrpmahidol@g

mail.com 

 

 

www.op.mahidol

.ac.th/ihrp/ 

FB Page : 

สถาบนัสทิธิ

มนุษยชนและ

สนัตศิกึษา ม.

มหดิล 

-สง่เสรมิการเรยีนรูด้า้นสทิธิ
มนุษยชนและสนัตภิาพ  มงีานวจิยั
และบรกิารวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานะบุคคล 

-รว่มขบัเคลื่อนกบัประชาคม 

  70. สถาบนัวจิยัประชากรและ

สงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล 

Institute for Population and 

Social Research, Mahidol 

University 

 

รศ.รศรนิทร ์

เกรย ์

ผูอ้ านวยการ 

 

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม 73170 

ส านกังาน

ผูอ้ านวยการ: 0 

2441 0201-4, 

441 9666 

directpr@mahi

dol.ac.th 

www.ipsr.mahid

ol.ac.th 

FB Page : 

Institute for 

Population and 

Social 

Research, 

-ด าเนินงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเดน็สถานะบุคคล 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

 Mahidol 

University, 

Thailand 

 องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

71. เครอืขา่ยสลมั 4 ภาค วมิล ถวลิ

พงษ์  

คณะท างาน

คนไทยไรส้ทิธิ ์

463/1 เทพลีลา แยก 17 

ร า ม ค า แ ห ง 39 แ ข ว ง

พลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 

0 2718 6472 

Fax : 0 2718 

6473 

humanset@hot

mail.com 

FB Page : 

เครอืขา่ยสลมั๔

ภาค Four 

Regions Slum 

Network 

-ผลักดันกองทุนคนไทยไร้สิทธิ 
เพื่อให้คนไร้สัญชาติเข้าถึงการ
รกัษาพยาบาล 

-มีการ เก็บข้อมูลคนที่มี ปัญหา
สถานะบุคคล น าร่อง 6 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีษะเกษ ตรัง 
สงขลา (อีก 2 จังหวัดอยู่ระหว่าง
ประสานงาน) 

  72. สมาคมคนไรบ้า้น สมพร  หาญ

พรม 

ผูป้ระสานงาน 

463/1 เทพลีลา แยก 17 

ร า ม ค า แ ห ง 39 แ ข ว ง

พลบัพลา เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ 10310 

0 2718 6472 

Fax : 0 2718 

6473 

www.hsfthai.org 

FB Page : มลูนิธิ

พฒันาทีอ่ยูอ่าศยั 

-ผลักดันกองทุนคนไทยไร้สิทธิ 
เพื่อให้คนไร้สัญชาติเข้าถึ งการ
รกัษาพยาบาล 

-มีการ เก็บข้อมูลคนที่มี ปัญหา
สถานะบุคคล น าร่อง 6 จังหวัด 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

humanset@hot

mail.com 

ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีษะเกษ ตรัง 
สงขลา (อีก 2 จังหวัดอยู่ระหว่าง
ประสานงาน) 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

ภาคใต ้ องคก์ร

พฒันา

เอกชน 

(NGOs) 

73. มลูนิธเิพือ่การศกึษาและการ

พฒันา-พงังา 

Foundation for Education 

and Development  (FED-

PHANGNGA) 

 

 

เจนจณิณ์ เอ

มะ 

รองผอ. 

38/70 ม.4 ต.คกึคกั อ.

ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82220 

0 7667 9572 

0 7667 9574 

suay@ghre.org 

www.ghre.org 

FB Page : FED 

- Foundation for 

Education and 

Development 

-งานศูนย์การเรยีนกลุ่มลูกแรงงาน
พ ม่ า  มี ก า ร จั ด ท า ฐ า น ข้ อ มู ล
รายบุคคล และใหค้วามช่วยเหลอืทัง้
กรณีที่มปัีญหาด้านจดทะเบยีนการ
เกิดและสถานะบุ คคล   และมี
โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนใหอ้ยู่
ในระบบของกศน.เพือ่ใหส้ามารถ 

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  74. มลูนิธริกัษ์ไทย 

สุราษฎรธ์านี 

Raks Thai Foundation 

 

ทศันีย ์ทบัไทร 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

200/3-4 หมู ่5 หมูบ่า้นเอก

ธ านี  ถ . เ ลี่ ย ง เ มือ ง  ต .

มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ

ราษฎรธ์านี 84000 

0  7729  5454 

tatsanee_sr@r

aksthai.org 

 

www.rakthai.org 

 

แจ้งเกิดส าหรับผู้ติดตามที่เกิดใน
ประเทศไทย โดยช่วยแจ้งเกิดที่
หน่วยงานรฐัฝ่ายปกครอง รวมถงึให้
ค า ป รึ ก ษ า แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ถึ ง
กระบวนการการแจ้ง เกิดให้แก่
ผูป้กครองขา้มชาต ิ

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  75. มลูนิธริกัษ์ไทย 

นครศรธีรรมราช 

Raks Thai Foundation 

 

แสงตะวนั งาม

กาหลง 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

11 ถ.ชลประทาน 4 ขวา 2 

ต .นาเคียน  อ . เมือง  จ .

นครศรธีรรมราช 

0 7545 0779 

saengtawan_n

k@raksthai.org 

www.rakthai.org 

 

-แจ้งเกิดส าหรบัผู้ติดตามที่เกิดใน
ประเทศไทย โดยช่วยแจ้งเกิดที่
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง 
โดยเฉพาะพืน้ทีอ่ าเภอขนอม และสิ
ชล รวมถึงให้ค าปรึกษาและให้
ความรู้ถึงกระบวนการการแจ้งเกิด
ใหแ้ก่ผูป้กครองขา้มชาต ิ

*ท างานกบัเดก็ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  76. มลูนิธริกัษ์ไทย 

ปัตตานี 

Raks Thai Foundation 

 

ธดิา อ ู

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

300/114 หมู่บา้นออมทอง 

ถนนหนองจกิ ต าบลรูสะมิ

แล อ าเภอเมือง จังหวัด

ปัตตานี 94000 

073-336-995 

thidar_pn@rak

sthai.org 

www.rakthai.org 

 

1. ใหข้อ้มลูในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้อง 

2. ช่วยด าเนินการให้กับกลุ่มที่ไม่
สามารถด าเนินการ ดงันี้ 

-ตวัแรงงานขา้มต(ิพาไปยื่นเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เอกสาร
ที่ ต้ อ งมี  บัต ร อ นุญาติท า ง าน /
พาสปอร์ต ของพ่อและแม่  สมุดแม่
และเดก็ เล่มสชีมพ)ู 

-ประสานนายจ้างเพื่อขอเอกสาร 
กรณีที่เอกสารไม่ได้อยู่กบัแรงงาน
( เอกสารบัตรอนุญาติท างาน / 
พาสปอรต์ของพอ่แม)่  

-หน่วยงานรฐั(ช่วยในการเป็นล่าม
และประสานดา้นเอกสาร) 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  77. ศูนยส์งัคมพฒันา  มลูนิธิ

คาทอลกิสุราษฎรธ์านี  พืน้ที่

ระนอง 

DISAC Suratthani (Ranong) 

คุนญัญา สอง

สมทุร 

ผูป้ระสานงาน

พืน้ทีร่ะนอง 

หมู่บ้านพรเทพ 228 ม.2 

ต.บางนอน อ. เมือง  จ .

ระนอง  

08 8753 5774 

kunanyasongs

amuth@gmail.c

om 

www.disacsurat.

com/th 

 

-ท างานกบักลุ่มแรงงานขา้มชาต ิให้
ความช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
สถานะบุคคล ได้แก่ ให้ค าแนะน า 
หรือส่งหนังสือประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  78. ศูนยส์งัคมพฒันา  มลูนิธิ

คาทอลกิสุราษฎรธ์านี  สาขา

ภเูกต็ 

DISAC Suratthani (Phuket) 

 

สุมนา ภกับุญ

วชัระ 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม

สาขาภูเกต็ 

4 ซ.พฒันา 1/1 ถ.อนุภาษ

ภเูกต็การ ต.ตลาดใหญ่ อ.

เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 

09 5086 8921 

sumana.noi.13

1@gmail.com 

www.disacsurat.

com/th 

 

-ท างานประเดน็การป้องกนัการคา้
มนุษย ์และสทิธแิรงงาน  สถานะ
บุคคลเดก็และคนไรร้ฐั โดยการ
ท างานรว่มกบัภาครฐัและภาค
ประชาสงัคมทัง้ cbo ในพืน้ที ่

*ท างานกบัเด็ก/ร่วมอบรมคุ้มครอง
เดก็ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  79. ศูนยส์งัคมพฒันา  มลูนิธิ

คาทอลกิสุราษฎรธ์านี  พืน้ที่

พงังา 

DISAC Suratthani 

(Phungnga) 

สุคนธ ์รกัแกว้ 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม จ.

พงังา 

3/7 หมู่7  ต.บางม่วง อ.

ตะกัว่ป่า จ.พงังา 82190 

0 7640 6473 

Fax : 0 7640 

6476 

09 0071 6990 

addkk182525

@gmail.com 

www.disacsurat.

com/th 

 

-ท างานให้ความช่วยเหลอืกรณีที่มี
ปั ญ ห า ส ถ าน ะบุ ค ค ล  แ ล ะ จ ด
ทะเบียนการเกิดกลุ่มลูกแรงงาน
ขา้มชาติที่ไม่มสีถานะทางทะเบยีน  
ไดแ้ก่  การเกบ็ขอ้มูล ใหค้ าแนะน า
แ ล ะ มี นั ก ก ฎ ห ม า ย ใ ห้ ค ว า ม
ชว่ยเหลอื 

- ง าน เข้ าถึ ง ก า รศึกษาของลู ก
แรงงานขา้มชาต ิ 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  80. ศูนยส์งัคมพฒันา  มลูนิธิ

คาทอลกิสุราษฎรธ์านี  พืน้ที่

สงขลา 

นาตยา  เพช็ร

รตัน์ 

ผูจ้ดัการศูนย ์

4/17 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.

บ่อยาง  อ.เมอืง จ.สงขลา 

90000 

0 7431 3409 

09 4129 4862 

stella_sk@hot

mail.com 

www.disacsurat.

com/th 

 

-ท างานกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
และผูต้ดิตามโดยท าศูนยพ์ฒันาเดก็  
ให้ความช่วยเหลือกรณีที่มีปัญหา
สถานะบุคคลและจดทะเบียนการ
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

DISAC Suratthani 

(Songkhla) 

 เกิด และประสานงานร่วมกับ ร.ร.
กรณีเดก็ไมม่เีอกสารทางทะเบยีน 

-งานประเดน็การคา้มนุษย ์

-พื้นที่การท างาน จ.ปัตตานีและ
สงขลา 

 *ท างานกบัเดก็/ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  81. ศูนยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล

สงขลา - บา้นสุขสนัต ์มลูนิธิ

คาทอลกิสุราษฎรธ์านี   

Stella Maris Songkhla 

นาตยา  เพช็ร

รตัน์ 

ผูจ้ดัการศนูย ์

4/17 ถ.ราษฎร์อุทิศ 2 ต.

บ่อยาง  อ.เมอืง จ.สงขลา 

90000 

0 7431 3409 

09 4129 4862 

stella_sk@hot

mail.com 

 

FB Page :ศูนย์

อภบิาลผูเ้ดนิทาง

ทะเลสงขลา - 

บา้นสุขสนัต ์

Stella Maris 

Songkla 

-ท างานประเด็นสุขภาพกับกลุ่ม
แรงงานขา้มชาตแิละผูต้ดิตาม 

-ท าศนูยก์ารเรยีน   

-และงานใหค้วามช่วยเหลอืประเดน็
จดทะเบยีนการ 

 *ท างานกบัเดก็ 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  82. สมาคมมติรภาพอนัดามนั

Andaman  Friendship 

Association(AFA) 

 

สุมนา ภกับุญ

วชัระ 

นายกสมาคม 

4 ซ.พฒันา 1/1 ถ.อนุภาษ

ภเูกต็การ ต.ตลาดใหญ่ อ.

เมอืง จ.ภูเกต็ 83000 

09 5086 8921 

sumana.noi.13

1@gmail.com 

- -งานสรา้งเครอืขา่ยระดบัชุมชน ให้
มสีว่นรว่ม   

-การป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละกา ให้
ความรูก้บัรายงานเรือ่งสทิธแิละ
หน้าทีต่ามกฎหมายไทย  

-การประสานงานกบัลกูจา้งนายจา้ง 
-การใหค้วามรูเ้รือ่งสถานะบุคคล
ของเดก็โดยเฉพาะการแจง้เกดิและ
คนรา้ยรกั และกรณีผูต้ดิตาม 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

 องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

83. ศูนยก์ารเรยีนรูว้ถิชีวีติชุมชน

มอแกลนทบัตะวนั 

 

ศกัดา พรรณ

รงัส ี

ประสานงาน 

ชุมชนมอแกลนทับตะวัน 

เทศบาลเมืองพังงา   จ.

พงังา  82000 

 

06 2494 6729 

 

 

FB Page : ศูนย์

การเรยีนรูว้ถิชีวีติ

ชุมชนมอแกลน

ทบัตะวนั 

-ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาและ
ผลกัดนัระดบันโยบายกลุ่มบตัรเลข
ศูนย์ของมอแกนที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบยีน 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-พืน้ทีท่ างานจงัหวดัพงังา อ.คุระบุร ี
อ.ตะกัว่ป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ตะกัว่
ทุ่ง 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  84. ศูนยป์ระสานความรว่มมอื 

เครอืขา่ยแกปั้ญหาคนืสญัชาติ

คนไทย 4 จงัหวดั 

บุญเสรมิ 

ประกอบ

ปราณ  

กองเลขา

เครอืขา่ยฯ 

243 บ้านไร่เครา ม.6 ต.

คลองวาฬ  อ . เ มือ ง  จ .

ประจวบฯ 77000 

08 4394 3958 FB Page : ไทย 

พลดัถิน่ 

-ท างานประเด็นสญัชาติ และสิทธิ
อื่นๆ, การพฒันายกระดับแกนน า
,นกัสือ่สารชุมชน ทัง้การชว่ยเหลอืผู้
มี ปัญหาและผลักดันกฎหมาย
นโยบาย 

-พื้นที่ท างาน กบักลุ่มคนไทยพลดั
ถิน่ จ.พงังา ,จ.ระนอง ,จ.ชุมพร และ 
จ.ประจวบฯ 

ภาค

ตะวนัออกเ

ฉียงเหนือ 

องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

85. เครอืขา่ยชุมชนคนฮกัน ้าโขง 

 

ค าป่ิน อกัษร 

ทีป่รกึษา 

63 ม.4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขง

เจยีม จ.อุบลราชธานี 

08 0736 9330 

kumpinaksorn

@gmail.com 

- - เก็บขอ้มูลกลุ่มบุคคลที่ยงัตกหล่น 
ไมไ่ดร้บัการรบัรองสถานะบุคคล  
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

- ผลกัดนักลุ่มมาตรา 23 และกลุ่ม
สงูวยัไรส้ญัชาต ิใหเ้ขา้ถงึสวสัดกิาร
แหง่รฐั และการใหส้ญัชาตไิทย 

-มีสมาชิกเครือข่ายใน 5 อ าเภอ 
ได้แก่ อ.โขงเจียม ,บุณฑริก ,โพธิ ์
ไทร ,เขมราฐและน ้ายนื 

*ท างานกบัเดก็/ ร่วมอบรมคุม้ครอง
เดก็ 

ภาค

ตะวนัออก 

องคก์ร

พฒันา

เอกชน 

(NGOs) 

86. มลูนิธริกัษ์ไทย 

ชลบุร ี

Raks Thai Foundation 

 

พริยิา ยตุกิะ 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

61 หมู่ 1 หมู่บ้านขวนใจ

นิเวศน์ ต.บ้านปึก อ.เมอืง 

จ.ชลบุร ี20130 

0 3314 4426 

08 4837 2426 

phiriya_cb@rak

sthai.org 

www.rakthai.org 

 

1. ใหข้อ้มลูในกลุ่มแรงงานขา้มชาติ
ทีส่ามารถด าเนินการไดเ้อง 

2. ช่วยด าเนินการให้กับกลุ่มที่ไม่
สามารถด าเนินการ ดงันี้ 

-ตวัแรงงานขา้มต(ิพาไปยื่นเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น เอกสาร
ที่ ต้ อ งมี  บัต ร อ นุญาติท า ง าน /
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

พาสปอร์ต ของพ่อและแม่  สมุดแม่
และเดก็ เล่มสชีมพ)ู 

-ประสานนายจ้างเพื่อขอเอกสาร 
กรณีที่เอกสารไม่ได้อยู่กบัแรงงาน
( เอกสารบัตรอนุญาติท างาน / 
พาสปอรต์ของพอ่แม)่  

-หน่วยงานรฐั(ช่วยในการเป็นล่าม
และประสานดา้นเอกสาร) 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  87. มลูนิธริกัษ์ไทย 

ตราด 

Raks Thai Foundation 

ณฐัวุฒ ิลอย

เลื่อน 

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

1 1 4 0 / 3 5  ม . 1 2  ต . วั ง

กระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 

23000 

08 5017 1206 

nuttawut_tr@ra

ksthai.org 

www.rakthai.org -ให้ข้อมูลและค าปรึกษาเรื่องการ
แจง้เกดิแก่แรงงานขา้มชาตใินพืน้ที ่

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  88. มลูนิธริกัษ์ไทย 

ระยอง 

Raks Thai Foundation 

จริทปีต ์ ฤกษ์

ยามด ี

ผูป้ระสานงาน

ภาคสนาม 

25/26  ถ.วุฒิสาร  ต.เชิง

เนิน  อ.เมืองระยอง  จ.

ระยอง   21000 

06 2729 3444 

Jiratheep_ry@r

aksthais.org 

www.rakthai.org 

 

-งานแจ้งเกดิส าหรบัผูต้ดิตามทีเ่กดิ
ในประเทศไทย 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  89. มลูนิธศิูนยค์ุม้ครองสทิธดิา้น

เอดส ์ส านกังานภาค

ตะวนัออก 

Foundation for AIDS Right 

(FARS) 

สุภทัรา นาคะ

ผวิ 

ผูอ้ านวยการ 

5/79 หมู่บ้าน เติมทรัพย์

ไพรเวทโฮม ต.เนินพระ อ.

เมอืง จ.ระยอง 21000 

03 899 3242 

supatranacape

w@gmail.com 

FB Page : มลูนิธิ

ศูนยค์ุม้ครองสทิธิ

ดา้นเอดส ์

-ท างานส่งเสริมการคุ้มครองด้าน
สทิธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ มีงานให้ความช่วยเหลือใน
ประเดน็BRและสถานะบุคคล 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

 องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

90. กลุ่มคนไทยพลดัถิน่             

อ.คลองใหญ่  

ทกัสนิ ส ารวน 

ประธานกลุ่ม 

267/2 ม.1 ต.หาดเล็ก อ.

คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 

08 6826 8752 

taksin8752@g

mail.com 

- ใหค้ าปรกึษาในเรือ่งสญัชาต ิแนะน า
แนวทางในการที่จะเขา้ถงึสทิธิข์อง
ก ลุ่ ม ค น ไ ท ย พ ลั ด ถิ่ น  แ ล ะ
ประสานงาน กบัหน่วยงานรฐัในทุก
ระดบั 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

ภาค

ตะวนัตก 

องคก์ร

พฒันา

เอกชน 

(NGOs) 

91. ครสิตจกัรภาคที ่

16 หน่วยงานพฒันาและ

บรกิารสงัคม  สภาครสิตจกัร

ในประเทศไทย 

 

ศจ.ทรงศกัดิ ์

เสดวงชยั  

ประธาน

ครสิตจกัรภาค

ที ่16 

73 หมู ่5 ต.หนองล ูอ.สงัข

ละบุร ีจ.

กาญจนบุร ี71240   

 

08 5235 3407 - -เก็บข้อมูลผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
แยกกลุ่ ม ปัญหา  ให้ ง านความ
ชว่ยเหลอื 

-อบรมใหค้วามรูเ้จา้ของปัญหา 

- พื้นที่การท างาน อ.สวนผึ้ง  จ.
ราชบุร ี ,อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี  
และ อ.สงัขละบุร ี อ.ทองผาภูม ิอ.
ไทรโยค จ.กาญจนบุร ี

*จดทะเบยีนองคก์ร 

  92. โรงเรยีนหมูบ่า้นเดก็  มลูนิธิ

เดก็ 

 

รชันี ธงไชย 

ผูอ้ านวยการ

โรงเรยีน 

16 / 1 หมู่ 2  ถ.ลาดหญ้า 

–ศรีสวัสดิ ์ต.วังด้ง   อ.

เ มื อ ง   จ . ก าญ จ น บุ รี   

71190 

08 9410 4427 

mbd.ffc@gmail.

com 

 

 

www.ffc.or.th  

FB  

Page : โรงเรยีน

หมูบ่า้นเดก็  

มลูนิธเิดก็ 

-ใหก้ารช่วยเหลอืเดก็ทีต่กทุกขย์าก 
ถูกทอดทิ้งโดยเฉพาะเด็กก าพร้า
ยากจน เดก็ขาดสารอาหาร หรอืเดก็
ทีถู่กทารุณกรรม ใหไ้ดร้บัการศกึษา
ทัง้ดา้นวชิาการ และวชิาชพี 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

-ช่วยเหลือติดตามในเรื่องการจด
ทะเบียนการเกิดและสถานะบุคคล
ของเดก็ในความดแูลทีม่ปัีญหา 

*ท างานกบัเดก็ 

*จดทะเบยีนองคก์ร 

 

 องคก์ร

ชุมชน 

(CBOs) 

93. เครอืขา่ยกะเหรีย่งเพือ่

วฒันธรรมและสิง่แวดลอ้ม 

เขตงานตะนาวศร ี

 

เกรยีงไกร ชี

ชว่งเลขา,ผู้

ประสานงาน 

189 หมู่  1 ต.สวนผึ้ง  อ.

สวนผึง้ จ.ราชบุร ี 70180 

08 1811 3754 

boonlertwut@g

mail.com 

 

FB  

Page : เครอืขา่ย

กะเหรีย่งเพือ่

วฒันธรรมและ

สิง่แวดลอ้ม เขต

งานตะนาวศร ี

-ท างานส่งเสริมสนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือด้านสิทธิ สถานะ
บุคคล ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
วฒันธรรมกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง 

-พื้นที่ท างาน จ.ราชบุร ี จ.เพชรบุร ี 
จ.ประจวบครีขีนัธ์ และ อ.แม่จนัทะ 
จ.ตาก 
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  องคก์ร(ไทย/องักฤษ) รายช่ือติดต่อ ท่ีอยู่ เบอรโ์ทร/อีเมล ์ เวบ็ไซต ์ ขอบเขตงาน 

  94. ศูนยป์ระสานงานเครอืขา่ย

สถานะบุคคลภาคตะวนัตก 

ราเชนทร ์ บุญ

ทอง 

ประธาน 

16 ม.2 ต.ห้วยเขย่ง   อ.

ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี  

71180 

06 5707 0311 - -เก็บข้อมูลผู้มีปัญหาสถานะบุคคล
และใหค้วามรูเ้จา้ของปัญหา 

-ให้ความช่วยเหลือผู้มีปัญหาโดย
การช่วยประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการ 

-พื้นที่การท างาน จ.ราชบุรี  จ.
เพชรบุร ี จ.ประจวบครีขีนัธ ์และ จ.
กาญจนบุร ี

 


