
  

                                    เด็กและเยาวชน 
 

                                    *   จดัสวสัดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายแุรกเกิด ถึง 18 ปี            
ท่ีประสบปัญหาถูกทอดท้ิง เร่ร่อน ประพฤติตนไม่สมควรแก่วยั ถูกทารุณกรรม ถูกใช้
แรงงาน ก าพร้า ครอบครัวยากจน 
 

       *  ให้การคุม้ครองสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน ตาม พรบ. คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 

       *  ในสถานสงเคราะห์ : เด็กท่ีครอบครัวไม่สามารถเล้ียงดูไดอ้ยา่งเหมาะสม เด็กก าพร้า
ถูกทอดท้ิง เร่ร่อนขอทาน ประพฤติตนไม่สมวยั ถูกทารุณกรรม ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ให้บริการปัจจยั 4 การศึกษา ฝึกอาชีพ  นันทนาการเพื่อ
การพฒันาและหางานให้ท าเม่ือถึงวยัอนัควร 
 

       #เด็กในครอบครัวและชุมชน# 
 

       *  ให้บริการค าปรึกษาแนะน าแก่เด็ก บิดา มารดา และผู ้ปกครอง ช่วยเหลือเป็น          
ค่าครองชีพ ทุนประกอบอาชีพ และ/หรือเคร่ืองอุปโภค บริโภค รวมถึงท่ีพกัพิงชั่วคราว
กรณีฉุกเฉิน 
 

      *  ให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาและ/หรือชุดนกัเรียน 
 

      *  จดัหาครอบครัวทดแทนแก่เด็ก 
 

       #การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม#   
 

เด็กก าพร้า เด็กท่ีไม่สามารถอยูร่่วมกบัครอบครัวของตนเองได ้
 

       *  ขอรับขอ้มูลไดท่ี้... * 
 

           1. ส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                  
โทร. 0-2659-6110, 0-2659-6106 
 

           2. ศูนยอ์ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม โทร. 0-2644-7996 
 

           3. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ทุกจงัหวดั (พมจ.) 
 

           4. ศูนยพ์ฒันาสังคม ทุกจงัหวดั (ศพส.) 
 

           5. สถานพฒันาและพื้นฟูเด็กจงัหวดั 
 

           6. สถานสงเคราะห์เด็กประจ าจงัหวดั 
 

           7. บา้นพกัเด็กและครอบครัวประจ าจงัหวดั 

 

 
สตรี 
 

        *  สตรีท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ ถูกล่อลวงหรือถูกแสวงหาประโยชน์
ในทางมิชอบ ถูกชกัชวนสู่บริการทางเพศ มีฐานะยากจน วา่งงาน 
 

        #บริการ# 
 

          1. คุ ้มครองและพัฒนาอาชีพผู ้พ ้นโทษตาม  พรบ.ป้องกันและปราบปราม          
การคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 
 

          2. ให้การสงเคราะห์และฝึกอาชีพ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในศูนยส์งเคราะห์และ         
ฝึกอาชีพสตรี และในชุมชน 
 

          3. ให้ค  าปรึกษา แนะน า แนะแนวอาชีพและให้ความช่วยเหลือเยาวชนสตรี และสตรี
ท่ีประสบปัญหาทางสังคม 
 

         *  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

1. ส านกังานคุม้ครองสวสัดิภาพหญิงและเด็ก โทร.0-2659-6110, 0-2659-6101 
 

2. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั (พมจ.) 
 

3. ศูนยส์งเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีจงัหวดั 
 

4. ศูนยพ์ฒันาสังคม ทุกจงัหวดั (ศพส.) 
 

5. ส านกังานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้หญิงและเด็ก โทร. 0-26596160-61 
 

ผูสู้งอาย ุ
 

         *  ผูสู้งอาย ุอาย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่สามารถอยู่
กบัครอบครัวของตนไดห้รือไม่มีผูอุ้ปการะ ประสบปัญหาท่งดา้นจิตใจกบัครอบครัว  
 

         #บริการ# 
 

            1. การสงเคราะห์ในศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอาย ุให้บริการปัจจยั 4 
บริการทางการแพทย ์การสังคมสงเคราะห์ กายภาพบ าบดั นนัทนาการ อาชีวบ าบดั 
ศาสนกิจ  และฌาปนกิจ 
 

            2. ผูสู้งอายใุนชุมชนสามารถใชบ้ริการในศูนยฯ์ เช่น การสังคมสงเคราะห์ บริการ
ทางการแพทย ์กายภาพบ าบดั  นนัทนาการ และศาสนกิจ 
 

            3. ผูสู้งอายท่ีุเดินทางมาท าธุรกิจท่ีกรุงเทพฯ แต่ไม่มีท่ีพกัอาศยัหรือประสบปัญหา
ทางสังคม ให้บริการท่ีพกัอาศยั  ชัว่คราว 

      

  
*  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

                     1. ส านกับริการสวสัดิการสังคม โทร. 0-2659-4206, 0-2659-62732 
 

                     2. ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผูสู้งอายปุระจ าจงัหวดั                                    
                         โทร. 0-2455-1590, 0-2455-1592 
 

                     3. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั (พมจ.) 
 

                     4. ศูนยพ์ฒันาสังคม ทุกจงัหวดั (ศพส.) 

 
คนพิการ 
 

          *  คนพิการทุกประเภทตั้งแต่แรกเกิด  จนถึงวยัชรา  คนพิการท่ียากจน  ถูกทอดท้ิง 
ขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู 
 

        #บริการ# 
 

             *  ให้บริการทางดา้นปัจจยั 4 การฟ้ืนฟูสมรรถนภาพร่างกาย  รักษาพยาบาล  ฝึก
อาชีพและนนัทนาการในสถานสงเคราะห์  คนพิการ  ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการ  ศูนยพ์ฒันา
อาชีพคนพิการ 
 

                *  กทม.  พรบ.  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534  โดยการบริการ
ช่วยเหลือเป็นเงินจดัซ้ือ  เคร่ืองกายภาพ  อุปกรณ์และเคร่ืองช่วยความพิการ  เช่น  รถเข็น  
รถโยก  ขอ้สะโพกเทียม  เป็นตน้ 
            

  *  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

                    1.  ส านกับริการสวสัดิการสังคม โทร. 0-2659-6270-72 
 

                    2. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั (พมจ.) 
 

                    3. ศูนยฟ้ื์นฟูอาชีพคนพิการจงัหวดั 
 

                    4. สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพจงัหวดั 
 

                    5. ศูนยพ์ฒันาสังคม ทุกจงัหวดั (ศพส.) 

 

 



 
คนไร้ท่ีพ่ึง 
 

                 *    คนขอทานท่ีต ารวจน าส่งตาม พรบ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 และคนเร่
รอน  จรจดัไม่มีท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัแหล่งแน่นอน  ไม่สามารถเล้ียงตนเองได ้ คนท่ีสมคัร
ขอเขา้รับการสงเคราะห์ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได ้ หรือเป็นผูป่้วยไร้ญาติท่ีโรงพยาบาลส่งมา  
   

 #บริการ# 
 

              *  ให้ความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ด้านปัจจยั 4 สังคมสงเคราะห์  ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
และจิตใจ อาชีวบ าบดั นนัทนาการ  ฝึกอาชีพและอ่ืนๆ  
 

             *  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

                  1.  ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูด้อ้ยโอกาส โทร. 0-2659-6255-59 
 

                  2. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั (พมจ.) 
 

                  3. สถานแรกรับคนไร้ท่ีพึ่ง 
 

                  4. ศูนยพ์ฒันาสังคมทุกจงัหวดั (ศพส.) 

 
ผูติ้ดเช้ือ ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว 
 

*    เด็กติดเช้ือหรือก าพร้า  ถูกทอดท้ิงเน่ืองจากบิดามารดาเสียชีวิต  หรือป่วย  
ดว้ยโรคเอดส์ 
 

*   เด็กในครอบครัวท่ีบิดา  มารดาติดเช้ือ  หรือป่วยดว้ยโรคเอดส์ 
 

*  ผูติ้ดเช้ือ  ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว 
 

            #บริการ#  
 

*  ให้บริการในสถานสงเคราะห์ส าหรับเด็ก 
 

*  ให้การสงเคราะห์เป็นเงิน  และ/หรือส่ิงของ  ส่ิงของแก่เด็ก  ผูติ้ดเช้ือ  
ผูป่้วยเอดส์และครอบครัว 

 

*  เงินทุนประกอบอาชีพส าหรับสตรีท่ีติดเช้ือหรือป่วยดว้ยโรคเอดส์  หรือ
สตรีท่ีเป็นหัวหนา้ครอบครัวท่ีมีสมาชิกติดเช้ือหรือ 
 
 
   

 
                 

ป่วยโรคเอดส์ 
 

             *  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

                  1.  ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูด้อ้ยโอกาส โทร. 0-2659-6255-59       
                                   

                  2. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั (พมจ.)  
 

                  3. ศูนยพ์ฒันาสังคมทุกจงัหวดั (ศพส.) 
 

ครอบครัวและชุมชน 
 

*   ผูป้ระสบปัญหาทางสังคม  ปัญหาครอบครัว  ผูพ้น้โทษ  ผูผ้่านการบ าบดั
ยาเสพติด ผูม้าส่ามารถช่วยเหลือตนเองได ้และไร้ญาติขาดท่ีพึ่ง 

 

*   ครอบครัวผูมี้รายได้น้อย  ครอบครัวท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน       
ในกรณีท่ีหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรม ตอ้งโทษ จ าคุก  สาบสูญหรือทอดท้ิงครอบครัว  
เจบ็ป่วยร้ายแรง  พิการทุพพลภาพ  ไม่สามารถเล้ียงดูครอบครัวไดด้ว้ยเหตุผลสุดวสิัยอ่ืนๆ 

 

            #บริการ# 
 

*  ช่วยเหลือเฉพาะหน้าตามความจ าเป็น  เช่น  ให้ค  าแนะน าปรึกษา  ให้ค่า
พาหนะเดินทาง  อาหาร  หรือเคร่ืองอุปโภคบริโภค  ฯลฯ 

   

*  ส่งไปรับบริการยงัหน่วยงานอ่ืนตามความเหมาะสม 
 

*  ให้การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ครอบครัว  เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ  
หรือค่าใชจ่้ายในการ  ครองชีพ  แลว้แต่กรณี 

 

                    *  ขอรับขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้... * 
 

1.  ส านกับริการสวสัดิการสังคม  โทร. 0-2659-6270-72 
 

2.  ส านกังานส่งเสริมและพิทกัษผ์ูด้อ้ยโอกาส โทร. 0-2659-6255-59 
 

3. สนง. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยทุ์กจงัหวดั  
 

4. ศูนยพ์ฒันาสังคมทุกจงัหวดั (ศพส.) 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        เอกสารประชาสัมพนัธ์ 
         คู่มือประชาชนในการทราบถึง              

         สิทธิประโยชน ์ และการเขา้ถึงบริการของรัฐ 

 
 

 

      (งานสวสัดิการและพฒันาสังคม) 
     กองสวสัดิการสังคม 

   ต าบลดอนรวก  อ าเภอดอนตูม  จงัหวดันครปฐม 


