สารบัญ
หนา
1. แนวทางการขอรับความชวยเหลือจากเครือขายสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑ
2. ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
1. ทุนประกอบอาชีพ
2. คาอาหารและคาพาหนะกลับภูมิลําเนา
3. การแนะนําแหลงงาน การจัดหางาน
4. การฝกอาชีพ
5. ที่พักอาศัยชั่วคราว
6. การใหคําปรึกษา คําแนะนํา
7. ครอบครัว
8. สุขภาพ
8.1 โรคเอดส
8.2 สุขภาพจิต
8.3 การบําบัดฟนฟูยาเสพติด
8.4 การทําบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง)
8.5 โรคมะเร็ง
9. คนพิการ
10. สตรี
11. ผูสูงอายุ
12. เด็กและเยาวชน
13. ทองถิ่น
14. การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน
15. อื่น ๆ

แนวทางการขอรับความชวยเหลือจากเครือขายสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑ
ผูพนโทษสามารถขอรับความชวยเหลือจากเครือชายสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑ ไดแก กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลจังหวัด เทศบาลตําบลได โดยตองดําเนินการดังนี้
1. กอนพนโทษ ผูตองขังตองสมัครเขารวมเปนสมาชิกโครงการเครือขายสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑจากเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ที่ตนเองอยู และตองยินยอมใหเปดเผยขอมูลเสียกอน
2. เมื่อเปนสมาชิกแลว ฯ จากนั้นใหยื่นคํารองตามแบบ สค.๑ ใหกับเจาหนาที่ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เพื่อแจงความประสงค
เกี่ยวกับสิ่งที่ตองการขอรับการสงเคราะหชวยเหลือ เชน ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษาบุตร สงเคราะหชราภาพ เงินคาพาหนะ
กลับภูมิลําเนา ฯลฯ
3. เจาหนาที่ของเรือนจํา/ทัณฑสถานจะจัดสงขอมูลปญหาความเดือดรอนและความตัองการขอรับการชวยเหลือของผูพนโทษไปยัง
เครือชายภาคสังคม เชน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลจังหวัด เทศบาลตําบล ตามภูมิลําเนาของ
สมาชิกที่ไดแจงความประสงคไว
4. เมื่อสมาชิกเดินทางกลับภูมิลําเนา สามารถเขาไปติดตอขอรับการชวยเหลือดานตาง ๆ ไดจากเครือขายภาคสังคมตาง ๆ
ไมวาจะเปน องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลจังหวัด เทศบาลตําบลในพื้นที่ของตนเอง
5. ในกรณีที่ผูพนโทษไมไดเปนสมาชิกของโครงการเครือขายสังคมสงเคราะหในงานราชทัณฑ ก็สามารถติดตอขอรับความชวยเหลือ
จากเครือขายภาคสังคมตาง ๆ ในพื้นที่ของตนเองไดโดยตรง

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
1. ทุนประกอบ 1.1 กรมราชทัณฑ
อาชีพ
- มูลนิธิพิบูลสงเคราะห กรมราชทัณฑ กองสังคมสงเคราะห
222 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- มูลนิธิสงเสริม
กรมราชทัณฑ กองสังคมสงเคราะห
พลเมืองดี
222 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
1.2 กรมคุมประพฤติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- สํานักงานคุมประพฤติ ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
1.3 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line
1.4 มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล 48/11 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
1.5 ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
1.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
ขนาดกลางและขนาดยอม เขตพญาไท กทม. 10400
แหงประเทศไทย
- สายดวน

โทรศัพท

หมายเหตุ

0-2967-3557

รายละไมเกิน
20,000 บาท

0-2967-3557

รายละไมเกิน
50,000 บาท

0-2419-0099
0-2141-4749

สายดวน

0-2354-7533-37

0-2354-7547

โทรสาร

0-2354-7545-46

0-2633-7501-6
0-2638-0554
0-2299-8640-2
0-2299-8642
0-2265-3000
0-2265-4000

1357

โทรสาร
โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
2.คาอาหารและ 2.1 บานสวัสดี
คาพาหนะ
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห
กลับภูมิลําเนา
2.2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
- ศูนยประชาบดี
- สํานักงานพัฒนาสังคม

ที่ตั้ง
โทรศัพท
33/12 หนาเรือนจํากลางคลองเปรม
0-2953-4028
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
ศาลากลางจังหวัด

หมายเหตุ

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กทม. 10210
ศาลากลางจังหวัด

สายดวน

โทรสาร

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

2.3 กรมคุมประพฤติ

- สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด
2.4 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line
3. แนะนํา
3.1 บานสวัสดี
33/12 หนาเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร
แหลงงาน
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
การจัดหางาน
กรุงเทพฯ 10900
3.2 กรมคุมประพฤติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- สํานักงานคุมประพฤติ ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
3.3 กรมสวัสดิการและ
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
คุมครองแรงงาน
10320
- Call Center
- สํานักงานสวัสดิการและ ศาลากลางจังหวัด
คุมครองแรงงานจังหวัด

0-2419-0099
0-2141-4749

0-2354-7533-37

0-2354-7547

โทรสาร

0-2354-7545-46

0-2953-4028
0-2419-0099
0-2141-4749

0-2245-4310-4
1546 หรือ 1694

สายดวน

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
3. แนะนํา
3.4 มูลนิธิพันธกิจเรือนจํา 600/199 ชุมชนบึงพระราม 9 ถนนริมคลอง
แหลงงาน คริสเตียน
ลาดพราว บางกะป หวยขวาง กทม. 10310
การจัดหางาน
(ตอ)
3.5 กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ
- กองสงเสริมการมีงานทํา 10320
3.6 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 1 ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(เดิม) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย
ถนนเฟองนคร เขตพระนคร กทม. 10200
3.7 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 2 6 ซอยรัชดาภิเษก 70 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3.8 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 3 19 อาคารพงษสุภี ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10120
3.9 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 4 438/115 ซอยจันทน 47 ถนนจันทน
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
3.10 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 5 328/4 ถนนลาดหญา คลองสาน กทม.10200

3.11 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 6 ศูนยการคาฟวเจอรปารคบางแค ชั้น 3F
110 ม.9 ถนนเพชรเกษม บางหวา กทม. 10160
3.12 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 7 4848/1 ถนนสุขสวัสดิ์ ราษฎรบูรณ กทม. 10150

3.13 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 8 ตรงขามเซ็นทรัลซิต-ี้ บางนา อาคารบางนาธานี

119 ถนนบางนา-ตราด บางนา กทม. 10260

โทรศัพท
0-2719-7277

หมายเหตุ

0-2716-9574
0-2247-9423
0-2248-4743
0-2223-2684-5
0-2223-6215-7
0-2223-2685
0-2910-1183-4
0-2910-1180

โทรสาร

โทรสาร
โทรสาร

0-2617-6566-70

0-2617-6567
0-2211-7558
0-2211-7607
0-2211-7870
0-2437-5147
0-2437-5855
0-2437-3453
0-2455-4147
0-2455-8500
0-2454-5466
0-2427-4512
0-2427-4327
0-2427-6109
0-2427-4113
0-2427-5432
0-2398-7019
0-2398-7477
0-2398-6740
0-2398-6612
0-2398-6630

โทรสาร
โทรสาร
โทรสาร
โทรสาร

โทรสาร
โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
หมายเหตุ
3. แนะนํา
3.14 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 9 4/1390-91 ถนนสุขาภิบาล1 บึงกุม กทม. 10230 0-2510-3602
แหลงงาน
0-2509-7945
การจัดหางาน
0-2510-7876
(ตอ)
0-2948-6007-8
3.15 สํานักจัดหางานกรุงเทพ 10 559/29-30 ม.13 ถนนสีหบุรานุกิจ มีนบุรี 0-2540-7003-8
กทม. 10510
0-2540-7005
โทรสาร
0-2540-7008
โทรสาร
4. การฝกอาชีพ 4.1 ศูนยฝกอาชีพบานสวัสดี บานสวัสดี 33/12 หนาเรือนจําพิเศษกรุงเทพ 0-2953-4028 ฝกอาชีพระยะสั้น
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห มหานคร ถนนงามวงศงาน แขวงลาดยาว
1-2 ครั้ง/ป
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
4.2.สถาบันพัฒนาฝมือ
อาคารกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ถนนมิตร
0-2245-3705
แรงงาน กรมพัฒนาฝมือ ไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2247-9420
แรงงาน
0-2248-3387
โทรสาร
- สายดวน
1694 หรือ 1695
4.3 กรมการจัดหางาน
ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 0-2247-9423
- กองสงเสริมการมีงานทํา 10320
0-2248-4743
4.4. สํานักพัฒนาสังคม
4095/25-26 อาคาร 3 โรงเรียนฝกอาชีพ 0-2245-2064
- โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพ- กรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) แขวงดินแดง 0-2248-6152
มหานคร
เขตดินแดง กทม. 10400
0-2248-6237
4.5 กรมคุมประพฤติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 0-2419-0099
สายดวน
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 0-2141-4749
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- สํานักงานคุมประพฤติ ศาลากลางจังหวัด
จังหวัด
4.6 ศูนยฝกอาชีพของมูลนิธิ 306/1 อาคารมูลนิธิสายใจไทย ถนนศรีอยุธยา 0-2245-8797
สายใจไทย ในพระบรมราชู- พญาไท กทม. 10400
ปถัมภ

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
5. ที่พักอาศัย 5.1 บานสวัสดี
ชั่วคราว
มูลนิธิพิบูลสงเคราะห
5.2 กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ
- ศูนยประชาบดี
- สํานักงานพัฒนาสังคม

ที่ตั้ง
โทรศัพท
หมายเหตุ
33/12 หนาเรือนจํากลางคลองเปรม
0-2953-4028 รับเฉพาะผูชายเทานั้น
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กทม. 10900
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
โทรสาร
ศาลากลางจังหวัด

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

5.3 กรมคุมประพฤติ

6. การให
คําปรึกษา
คําแนะนํา

- สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด
6.1 มูลนิธิพันธกิจเรือนจํา
คริสเตียน
6.2 กรมคุมประพฤติ

- สํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด
6.3 สํานักสวัสดิการสังคม
กรุงเทพมหานคร
6.4 สมาคมบัณฑิตสตรีทาง
กฎหมายแหงประเทศไทย
6.5 มูลนิธิเพื่อนหญิง

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ศาลากลางจังหวัด

0-2419-0099
0-2141-4749

1136 ปณฝ.นานา สุขุมวิท 4
กรุงเทพฯ 10112
โทรสาร 0-2616-1989
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ศาลากลางจังหวัด

0-2616-1989

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 173
ถนนดินสอ กรุงเทพฯ 10200
6 ถนนสุโขทัย ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

0-2419-0099
0-2141-4749

สายดวน

สายดวน

0-2246-0327
0-2243-9050

386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 44 ถนนรัชดา- 0-2513-1001
ภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2513-2708
0-2513-1929

โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
6. การให
6.6 มูลนิธิฮอทไลน
คําปรึกษา
คําแนะนํา 6.7 ศูนยรับแจงเรื่องราว
(ตอ)
รองทุกขภาครัฐ

ที่ตั้ง
90/269 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
- สายดวน
6.8 ศูนยประชาบดี
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
กทม. 10400
6.9 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line

0-2354-7545-46

6.10 สถานีวิทยุชุมชน
(รวมดวยชวยกัน)

1677
0-2369-3858

6.11 สายดวนผูบริโภคกับอย.

6.12 ศูนยบรรเทาใจ
6.13 ศูนยบริการ
ใหคําปรึกษาปญหาชีวิต
6.14 สายดวนวัยรุน

บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น จํากัด 187/195
ชุมชนพลับพลา ถนนประดิษฐมนูธรรม
แขวง/เขตวังทองหลาง กทม. 10310
สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย
122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถนนนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท
0-2277-7699
0-2277-8811

หมายเหตุ

1111
1300
0-2354-8284-86

0-2306-8284

โทรสาร

0-2354-7533-37

0-2354-7547

โทรสาร

โทรสาร

1556

ปญหาเรื่องอาหาร
และยารักษาโรค
0-2675-5533 (12.00 - 21.00 น.)
0-2675-5577
0-2354-7542

0-2275-6993-4
0-2276-5141-5
6.15 มูลนิธิฮอตไลน
145/6 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต 0-2277-7699
ปรึกษาปญหาทั่วไป
20 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 0-2277-8811
6.16 สมาคมสะมาริตันส
ศูนยกทม.: ตูปณ 63 ปณฝ.สันติสุข กทม. 10113 0-2249-9977 ปญหาการทําราย
แหงประเทศไทย
ศูนยเชียงใหม : ตูปณ. 1230 อ.เมือง จังหวัด 053-225-977 ตนเอง/การฆาตัวตาย
เชียงใหม 5000
ศูนยภูเก็ต
076-255-467
6.17 ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
0-2282-8710
กทม.
ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300
- สายดวน
1376

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
6. การให
6.18 ศูนยชวยเหลือเรงดวน
คําปรึกษา
24 ชม.
คําแนะนํา (ตอ)
6.19 กองสังคมสงเคราะห
กรมราชทัณฑ

7. ครอบครัว

ที่ตั้ง
โทรศัพท
หมายเหตุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 1507 หรือ 1578
มนุษย 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
222 ถนนนนทบุรี 1 ตําบลสวนใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
- ฝายสวัสดิการและสงเคราะห
0-2967-3386
ผูตองขัง
0-2967-2222
ตอ 718
- ฝายแกไขฟนฟูและ
0-2967-3557
เตรียมความพรอมกอนปลอย
0-2967-2222
ตอ 513,514
- ฝายสงเสริมวิชาการ
0-2967-6141
สังคมสงเคราะห
0-2967-2222
ตอ 717,719
7.1 กรมพัฒนาสังคม
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
ครอบครัวละไมเกิน
และสวัสดิการ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
2,000 บาท
- ศูนยประชาบดี
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ไมเกิน 3 ครัง้
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
โทรสาร
- สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

7.2 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line

8. สุขภาพ
8.1 โรคเอดส 8.1.1 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
- ศูนยประชาบดี

0-2354-7533-37

0-2354-7547

โทรสาร

0-2354-7545-46

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
0-2354-8284-86 -ครอบครัวละไมเกิน
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 0-2306-8284 3 ครั้งๆละ2,000 บาท
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
- ใหทุนแกสตรีติดเชื้อ
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี
ไมเกิน 5,000 บาท
กทม. 10400
โทรสาร
- สงเคราะหเด็กที่อยูในครอบครัวติดเชื้อ
ไมเกิน 1,000 บาท และไมเกิน 3,000 บาท
สําหรับเด็กมากกวา 1 คน
- สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

8.1.2 สายดวนเกี่ยวกับเอดส

0-2590-3323-5
0-2590-3336

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
8.1 โรคเอดส 8.1.3 สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
(ตอ)
10330
- คลินิกนิรนาม
8.1.4 สถาบันบําราศนราดูร 126 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center
8.1.5 วัดพระบาทน้ําพุ

เทศบาลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000

8.1.6 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line
8.2 สุขภาพจิต 8.2.1 กรมสุขภาพจิต

ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000

- ฮอตไลนคลายเครียด
8.2.2 สมาคมสุขภาพจิต
356/10 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
แหงประเทศไทย
เขตราชเทวี กทม 10400
8.2.3 สถาบันกัลยาณ23 ม.8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา
ราชนครินทร
เขตทวีวัฒนา กทม. 10170
8.2.4 ศูนยสุขวิทยาจิต
75/1 ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ
(สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
10400
วัยรุน)

8.2.5 โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
-คลินิคซึมเศรา
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
8.2.6 โรงพยาบาลสมเด็จ
เจาพระยา

ถนนสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
8.2.7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 636 ถนนแจงสนิท อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
- Call Center

โทรศัพท
0-2256-4020-1
0-2252-7789
0-2256-4107-9

หมายเหตุ
โทรสาร

0-2951-1170-79

0-2590-3427
0-2590-3402
036-413-805
036-451-020
089-742-0729
0-2354-7533-37

0-2354-7547

โทรสาร

0-2354-7545-46

0-2590-8447
1667
0-2247-9292
0-2245-2733
0-2889-9066
0-2245-7798
0-2245-7833
0-2246-1195
0-2245-7834
0-2525-0981-5
0-2526-2894

โทรสาร
โทรสาร

0-2437-7061 ในเวลาราชการ
0-2437-0200-9 นอกเวลาราชการ
045-281-084
045-312-550-4
1323

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
หมายเหตุ
8.2 สุขภาพจิต 8.2.8 โรงพยาบาลราชานุกูล ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 0-2245-4601-5
(ตอ)
8.2.9 โรงพยาบาลนิติจิตเวช ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา
0-2441-9029 (08.30-12.00 น.)
กรุงเทพมหานคร 10170
0-2441-0084-93
ตอ 1305
(13.00-16.30 น.)
0-2889-9191
8.2.10 โรงพยาบาลสวนสราญรมย 843 ถนนพุนพิน-สุราษฎร อําเภอพุนพิน
077-312-991
จังหวัดสุราษฎรธานี 84130
8.2.11 โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถนนชางหลอ ตําบลหายยา
053-280-228
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
8.2.12 โรงพยาบาลจิตเวช 169 ถนนชาตะผดุง ตําบลในเมือง
043-227-422
ขอนแกน
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
8.2.13 โรงพยาบาลจิตเวช 3820 ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง
044-271-667-9
นครราชสีมา
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-271-671
8.2.14 โรงพยาบาลยุวประสาท- ซอยเทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท ตําบลปากน้ํา 0-2384-3381-3
ไวทโยปถัมภ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
0-2394-1845
โทรสาร
8.2.15 โรงพยาบาลจิตเวช ถนนนครพนม-ทาอุเทน ตําบลอาจสามารถ
นครพนม
อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
8.2.16 โรงพยาบาลจิตเวช ตําบลทาน้ําออย อําเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค
นครสวรรค 60130
8.2.17 โรงพยาบาลจิตเวชเลย ม.4 ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย
42000
8.2.18 โรงพยาบาลจิตเวช ม.3 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร
สระแกว
จังหวัดสระแกว 27160
8.3 การบําบัด 8.3.1 กรมคุมประพฤติ
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ฟนฟูยาเสพติด
5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4
และชั้น 6 เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
- ศูนยฮอทไลน กรมคุมประพฤติ
8.3.2 สถาบันธัญญารักษ 60 ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิปตย
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
- สายดวนยาเสพติด

042-593-110-12

056-267-281-8
042-814-893-98

037-261-798
0-2411-4963
0-2411-3989
0-2412-0090
0-2419-0099
1165 หรือ 1678

โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
หมายเหตุ
8.3 การบําบัด 8.3.3 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
0-2354-7533-37
ฟนฟูยาเสพติด แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
0-2354-7547
โทรสาร
(ตอ)
ราชูปถัมภ
- Happy Line
0-2354-7545-46
8.3.4 สํานักสงฆถ้ํากระบอก ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท
036-266-067
จังหวัดสระบุรี 18120
036-267-198
8.3.5 โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 ถนนติวานนท ตําบลตลาดขวัญ
0-2525-0981-5
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
8.3.6 บานตะวันใหม
39/2 หมู5 ตําบลคลองสวน อําเภอบางบอ 0-2704-1250 สําหรับเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
0-2704-1399
8.4 การทําบัตร สํานักงานหลักประกันสุขภาพ ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 0-2831-4000
ประกันสุขภาพ แหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข 11000
ถวนหนา
- สายดวนบัตรทอง
1330
(บัตรทอง)
8.5 โรคมะเร็ง 8.5.1 สถาบันมะเร็งแหงชาติ 268/1 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400 0-2354-7025
0-2354-7028-35

- สายดวนมะเร็ง
8.5.2 ศูนยมะเร็งลพบุรี

11/1 ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000
8.5.3 ศูนยมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ ตําบลขามใหญ
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8.5.4 ศูนยมะเร็งลําปาง
199 ม.12 ถนนลําปาง-เชียงราย ตําบลพิชัย
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
8.5.5 ศูนยมะเร็งอุดรธานี 36 ม.1 หลักกม.ที่ 99 ถนนอุดร-ขอนแกน
ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
41330
8.5.6 ศูนยมะเร็งชลบุรี
300 ม.2 ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
20000
8.5.7 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป
เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม
บางกะป หวยขวาง กทม. 10310

1668
036-621-800
036-421-679
045-285-610-5
054-335-262-8
054-335-270
042-207-375-80

042-207-384
038-784-001-5
038-783-995
0-2716-6441
0-2716-6442

โทรสาร

โทรสาร
ตอ 107
โทรสาร
โทรสาร
โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
9. คนพิการ
9.1 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
- ศูนยประชาบดี

ที่ตั้ง
โทรศัพท
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
- สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

หมายเหตุ

โทรสาร

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

9.2 ศูนยสิรินธรเพื่อการฟนฟู ซอยสถาบันบําราศนราดูร บริเวณ
สมรรถภาพทางการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
แหงชาติ
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
9.3 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จ- 199 ม.4 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
พระศรีนครินทราบรมราชนนี จังหวัดเชียงใหม
- สํานักงานกรุงเทพมหานคร
9.4 สมาคมคนตาบอด
85/1-2 ซอยบุญอยู ถนนดินแดง
แหงประเทศไทย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
9.5 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
9.6 มูลนิธิทิสโก เพื่อการกุศล 48/11 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
9.7 มูลนิธิอนุเคราะห
78/11 หมู 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด
คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
9.8 มูลนิธิสงเคราะหคนพิการ 383/2 ถนนศรีเขื่อนขันธ ตําบลตลาด
พระประแดง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
10130
9.9 สํานักงานสงเสริมและ อาคารตึก 60 ป 255 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กทม. 10400
แหงชาติ
9.10 มูลนิธิคอนฟลดเพื่อ 1424/268 ถนนประชาสงเคราะห 16
คนตาบอดในพระราชูปถัมภ ดินแดง กทม. 10400
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0-2591-3748
0-2591-5455
0-2591-3569
0-2965-9186-8
053-112-271-3
0-2224-5764
0-2245-9846
0-2241-2841
0-2633-7501-6 สงเคราะหอวัยวะเทียม
0-2638-0554 กายอุปกรณตาง ๆ
0-2583-7596-7
0-2583-6681

0-2462-5232
0-2818-5161
0-2463-3525
0-2354-3388
0-2354-3899
0-2276-1411
0-2275-1979

โทรสาร

โทรสาร
โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
9. คนพิการ
9.11 มูลนิธิชวยคนตาบอด 420 ถนนราชเทวี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
(ตอ)
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10140
ราชูปถัมภ โรงเรียนสอน
คนตาบอดกรุงเทพฯ
9.12 ศูนยพัฒนาอาชีพ
78/10 ม.1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด
คนพิการ (โรงงานปคนพิการ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สากล)
9.13 มูลนิธิสงเสริมอาชีพ 221/86 ถนนพระจันทร แขวงชองนนทรี
คนตาบอด
เขตยานนาวา กทม. 10120
9.14 มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อ อาคาร 2 เลขที่ 204 หมู 10 ซอยประชารักษ
คนตาบอดในประเทศไทย ถนนมะลิวัล ตําบลบานเปด อําเภอเมือง
ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดขอนแกน 40000
9.15 สมาคมคนหูหนวก
144/9 หมูบานฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29
แหงประเทศไทย
ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม. 10250
9.16 สมาคมคนหูหนวกและ 76/21 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
หูตึงแหงประเทศไทย
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
9.17 สมาคมคนพิการ
73/7-8 ซอยติวานนท 8 ตําบลบางตลาดขวัญ
แหงประเทศไทย
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
9.18 องคการแฮนดิแคป
92 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย เขตพญาไท กทม. 10400
9.19 มูลนิธิพระมหาไถเพื่อ ตูปณ. 1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260
การพัฒนาคนพิการ
- ศูนยจัดหางานคนพิการ
พระมหาไถ
9.20 มูลนิธิชวยคนปญญาออน 47/39 ถนนดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400
แหงประเทศไทยในพระบรม
ราชินูปถัมภ
9.21สภาคนพิการทุกประเภท (ตรงขามสถานีรถไฟสามเสน) ชั้น 5 ถนน
แหงประเทศไทย
เทอดดําริ เขตดุสิต กทม. 10300
9.22 มูลนิธิคนพิการไทย
78/14 หมูที่ 1 ถนนติวานนท ตําบลบางตลาด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท
0-2246-0070
0-2248-1365-8

หมายเหตุ

0-2583-8415
0-2678-0763-4

043-252-098
043-239-499
0-2717-1902-3
0-2717-1904
0-2252-3270
0-2652-0452
0-2951-0445
0-2951-0569
0-2278-3370

โทรสาร

038-716-247-9
038-716-542

ตอ 8100-2
โทรสาร

โทรสาร

0-2245-2643
0-2245-3954
0-2243-6827
0-2243-6828
0-2582-0897-8

โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
ที่ตั้ง
10. สตรี
10.1 สํานักสวัสดิการสังคม ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 173
กรุงเทพมหานคร
ถนนดินสอ กรุงเทพฯ 10200
10.2 มูลนิธิเพื่อนหญิง
386/61-62 ซอยรัชดาภิเษก 44
ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพ 10900
โทรสาร 0-2513-1929
10.3 สมาคมสงเสริมสถานภาพ 501/2 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน
สตรี ในพระอุปถัมภพระเจา- เขตดอนเมือง กทม. 10210
วรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี-

พระวรราชาทินัดดามาตุ
- บานพักฉุกเฉิน
10.4 มูลนิธิผูหญิง

โทรศัพท
0-2246-0327
0-2513-1001
0-2513-2708
0-2929-2301-7
0-2566-3481
0-2929-2856-7

โทรสาร
โทรสาร

0-2929-2222
0-2433-5149
0-2435-1246
1192

295 ถนนจรัญสนิทวงศ ซอย 62
บางกอกนอย กทม. 10700
10.5 ศูนยพิทักษ เด็ก เยาวชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถนนพระราม 1
และสตรี
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
10.6 กรมพัฒนาสังคม
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
และสวัสดิการ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
-ศูนยประชาบดี
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
-สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

11. ผูสูงอายุ

หมายเหตุ

โทรสาร

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

11.1 กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ
-ศูนยประชาบดี

1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
255 บริเวณสถานสงเคราะหหญิงบาน
1300
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2354-8284-86
กทม. 10400
0-2306-8284
-สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

11.2 สํานักสวัสดิการสังคม ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
173 ถนนดินสอ กรุงเทพฯ 10200

0-2246-0327

โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
11. ผูสูงอายุ 11.3 สํานักงานสงเสริม
(ตอ)
สวัสดิภาพและพิทักษเด็ก
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ
ผูสูงอายุ
11.4 ศูนยบริการทางสังคม
ผูสูงอายุดินแดง กทม.
11.5 สํานักสงเสริมและ
พิทักษผูสูงอายุ

ที่ตั้ง
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
กทม. 10400

โทรศัพท
0-2255-5850-7
0-2253-9116-7
0-2651-6483

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตหวยขวาง 0-2246-1942
กทม. 10310
0-2245-5191
225 บริเวณสถานสงเคราะหเด็กหญิงบาน 0-2306-8806
ราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี 0-2306-8808
กทม. 10400
11.6 ศูนยบริการผูสูงอายุ 81 ม.4 ถนนเพชรเกษม กม.11 แขวงบางหวา 0-2413-1140-1
ทิพยสุคนธ
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
0-2455-1590
11.7 ศูนยผูสูงอายุภาคใต โรงพยาบาลสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง 074-338-100
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา 90000
074-447-628
11.8 ศูนยผูสูงอายุภาค
โรงพยาบาลคายสุรนารี ถนนพิบูลละเอียด 074-213-059
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 90110
044-242-018
นครราชสีมา
11.9 สถานสงเคราะหคนชรา ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบานบางแค 0-2455-1592
บานบางแค 1
81 ม.15 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา
0-2413-1141
เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
11.10 สถานสงเคราะหคนชรา ศูนยบริการผูสูงอายุบานบางแค 2
0-2455-6318
บานบางแค 2
69/4 ม.2 ซอยคลองหนองใหญ แขวง/เขต 0-2455-6309
บางแค กทม. 10160
0-2455-6294
11.11 สถานสงเคราะหคนชรา25 ม.13 ตําบลวัดสําโรง อําเภอนครชัยศรี 034-338-412
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอเปน จังหวัดนครปฐม 73120
อุปถัมภ)
11.12 สถานสงเคราะหคนชรา 1 ถนนมูลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 053-278-573
บานธรรมปกรณเชียงใหม 50000
11.13 สถานสงเคราะหคนชรา ถนนสุนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 044-242-490
บานธรรมปกรณวัดมวง
30000
11.14 สถานสงเคราะหคนชรา 40 ม.4 ถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง
038-241-121
บานบางละมุง
จังหวัดชลบุรี 20150
11.15 สถานสงเคราะหคนชรา 62 ถนนสุขยางค อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 073-212-904
บานทักษิณ
95000
11.16 สถานสงเคราะหคนชรา 90 ม.3 ตําบลนิคมเขาบอแกว อําเภอพยุหะคีรี 056-342-021
บานเขาบอแกว
จังหวัดนครสวรรค 60130

หมายเหตุ
โทรสาร

ตอ 1932,1933
โทรสาร
ตอ 23524
โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
11. ผูสูงอายุ 11.17 สถานสงเคราะหคนชรา
(ตอ)
บานจันทบุรี
11.18 สถานสงเคราะหคนชรา
บานอูทอง-พนังตัก
11.19 สถานสงเคราะหคนชรา
บานมหาสารคาม
11.20 สถานสงเคราะหคนชรา

12. เด็กและ
เยาวชน

ที่ตั้ง
54/5 ม.10 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี 22170
44/1 ม.4 ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง
จังหวัดชุมพร 86000
279 ม.8 ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
200/11 ม.2 ถนนสายเอเซียกทม. 77-78
วาสนะเวศนในพระสังฆราชูปถัมภ อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13260
11.21 สถานสงเคราะหคนชรา 132 ม.2 ตําบลปาคลอก อําเภอถลาง
บานภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83110
11.22 สถานสงเคราะหคนชรา ม.7 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง
วัยทองนิเวศน
จังหวัดเชียงใหม 50150
11.23 สถานสงเคราะหคนชรา 133 ม.2 ตําบลปากแจม อําเภอหวยยอด
บานศรีตรัง
จังหวัดตรัง 92190
11.24 สถานสงเคราะหคนชรา 88 ม.2 ถนนพระปยะ ตําบลปาตาล
บานลพบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
11.25 สถานสงเคราะหคนชรา 150/4 ม.4 ตําบลลาดหญา อําเภอเมือง
เฉลิมราชกุมารี (หลวงพอลําใย จังหวัดกาญจนบุรี 77190
อุปถัมภ)
11.26 สถานสงเคราะหคนชรา 229 ม.3 ถนนบุรีรัมย-พุทไธสง ตําบลชุมเห็ด
บานบุรีรัมย
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000
12.1 สหทัยมูลนิธิ
20 สุขุมวิท ซอย 2 พระโขนง กรุงเทพฯ
10110
12.2 กรมพัฒนาสังคม
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
และสวัสดิการ
เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100
Call Center
- สํานักงานพัฒนาสังคม ศาลากลางจังหวัด

โทรศัพท
039-321-649

หมายเหตุ

077-503-464
043-721-524
035-359-277
076-260-447
053-471-491
075-212-340
036-413-706
034-531-441
034-511-775

โทรสาร

044-617-595
0-2381-8834-6

1300

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

12.3 สภาสังคมสงเคราะห 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
แหงประเทศไทย ในพระบรม- กทม. 10400
ราชูปถัมภ
- Happy Line

0-2354-7533-37

0-2354-7547
0-2354-7545-46

โทรสาร

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
12. เด็กและ 12.4 มูลนิธิทิสโก
เยาวชน (ตอ)
เพื่อการกุศล

ที่ตั้ง
48/11 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
12.5 ศูนยพิทักษ เด็ก เยาวชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ถนนพระราม 1
และสตรี
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กทม. 10330
13.ทองถิ่น
13.1 กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
13.2 สมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย
13.3 สมาคมองคการบริหาร
สวนตําบลแหงประเทศไทย
13.4 สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย
14. การจัดทํา 14.1 สายดวนสอบถามขอมูล
บัตรประจําตัว ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประชาชน
ประจําตัวประชาชน
14.2 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 1 ถนนนครสวรรค เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท
0-2633-7501-6
0-2638-0554
1192
0-2241-9000

0-2190-8419
0-2448-5645
1548

ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000

89 หมู 6 ถนนทุงควนจีน อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 90110

ตอ 4103

089-788-0005

0-2282-6881
0-2356-9672
14.3 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 2 43/82 ถนนโรงพยาบาลเกา ตําบลบางปลาสรอย 038-285-675
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
14.4 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 3 บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 044-243-006
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 044-259-230
14.5 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 4 16/14 ถนนมุขมนตรี ตําบลหมากแขง
042-205-021
อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 40000
14.6 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 186 หมู 1 ตําบลเขิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 053-291-977
จังหวัดเชียงใหม 50220
14.7 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 6 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทร 055-231-044
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-235-208
14.8 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 7 9 หมู 2 ตําบลหนองดินแดง อําเภอเมือง
034-275-052
จังหวัดนครปฐม 73000
14.9 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 8 2/1 ถนนหนาเมือง ซอยศาลาประชาคมเดิม 077-203-703
14.10 ศูนยบริหารการทะเบียนภาค 9

หมายเหตุ

074-250-556
074-251-923

ตอ 106

ประเภทของการขอรับความชวยเหลือ
การใหบริการ
หนวยงานที่ใหบริการ
15. อื่นๆ
15.1 สํานักงานประกันสังคม - สายดวน
15.2 แจงเหตุดวน เหตุราย,
ตํารวจ
15.3 แจงเหตุเพลิงไหม,
ดับเพลิง
15.4 รับแจงเหตุดวนทางน้ํา,
กรมเจาทา
15.5 ศูนยรับรองเรียน
ขนสงมวลชนกรุงเทพฯ
15.6 สายดวนการประปา
15.7 สายดวนการไฟฟา
15.8 สถานีวิทยุ จส.100
15.9 สายดวนศูนยบริการ
ประชาชน,กทม.
15.10 สายดวน กทม.
15.11 สถานีวิทยุ สพว.91
15.12 สอบถามเสนทาง
รถโดยสารประจําทาง
15.13 สอบถามเสนทาง
รถไฟ
15.14 สอบถามหมายเลข
โทรศัพท

ที่ตั้ง

โทรศัพท
1506
191

หมายเหตุ

199
1199
184
1125
1130
1137
1376
0-2282-8710
1555
1644
184
1690
1133

สอบถามขอมูล

สอบถามขอมูล,
รองเรียนรองทุกข

