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การสงเคราะหผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัว1 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหการชวยเหลือผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัว 
คุณสมบัติของผูใชบริการ: ผูติดเชื้อเอดส ผูปวยเอดส และครอบครัวที่อุปการะเลี้ยงดูผูปวยเอดส  
สถานที่ใหบริการ 
 1.  สวนการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โทร. 0-2245-6554-5 
 2.  สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8 
 3.  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
 4.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 
 5.  ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง 
 6.  นิคมสรางตนเอง 43 แหง 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
 1.  บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสําเนา (ถามี) 
 2.  ใบรับรองแพทย 

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทําการ) 
 1.  รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร สอบขอเท็จจริง 
 2.  เยี่ยมบานหรือประสานหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ 
 3.  ขออนุมัติ/แจงผลการอนุมัติใหผูรับบริการ 
 4.  จายเงิน/ใหการชวยเหลือ 

สิทธิประโยชน 
 1.  ไดรับการชวยเหลือเปนเงินและ/หรือส่ิงของ 
 2.  ไดรับการใหคําแนะนําปรึกษาและการบริการดานสังคมสงเคราะห 

                                          
1 มาตรฐานการจัดบริการสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะหขั้นพื้นฐานแกกลุมเปาหมาย สํานักบริการ
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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การชวยเหลอืเด็กในครอบครัวท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส  

วัตถุประสงค : ชวยเหลือเด็กและครอบครัวของเด็กที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส โดย
ใหบริการสวัสดิการแกสังคม เปนเงินทุนประกอบอาชีพแกบิดามารดา เปนคาเครื่องอุปโภค 
บริโภค คารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาเด็ก 

คุณสมบัติของผูใชบริการ :  ผูติดเชื้อเอดส ปวยเปนโรคเอดส หรือบุคคลในครอบครัวที่อุปการะ
เล้ียงดูเด็ก ที่ติดเชื้อเอดส หรือเด็กที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส 

สถานที่ใหบริการ 
 1.  สวนการชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม สํานักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โทร. 0-2245-6554-5 
 2.  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
   3.  สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8 
   4.  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดทุกจังหวัด 
   5.  ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง 
 6.  นิคมสรางตนเอง 43 แหง 
   7.  สถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท (ปากเกร็ด) 
  8.  ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 
   9.  สถานแรกรับเด็ก 12 แหง 
 10.  สถานสงเคราะหเด็ก 16 แหง 
 11.  สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 2 แหง 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
  1.  บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูปกครองและเด็กพรอมสําเนา 
  2.  สูติบัตรเด็ก พรอมสําเนา 
  3.  ใบรับรองแพทยของเด็กหรือผูปกครอง 
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ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (10 วันทําการ)         
 1.  ไดรับการชวยเหลือเปนเงินและ/หรือส่ิงของ 
 2.  เยี่ยมบานหรือประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของ    
 3.  ขออนุมัติ/แจงผลการอนุมัติใหผูรับบริการ 
 4.  จายเงิน/ใหการชวยเหลือ 

สิทธิประโยชน 
 1.  รับเรื่อง/ตรวจเอกสาร สอบขอเท็จจริง 
 2.  ไดรับการใหคําแนะนําปรึกษาและบริการดานสังคมสงเคราะห 
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การสงเคราะหเงินทุนประกอบอาชีพผูท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส 

วัตถุประสงค : เพื่อใหผูที่ไดรับผลกระทบ (จากโรคเอดส) ไดรับการชวยเหลือใหมีอาชีพและ
รายไดเล้ียงตนเองและครอบครัว 

คุณสมบัติผูใชบริการ :  เปนผูที่ติดเชื้อเอดส/ปวยเปนโรคเอดส หรือผูที่ไมไดติดเชื้อเอดส/ปวยเปน
โรคเอดส แตมีผูติดเชื้ออยูในความอุปการะ 

สถานที่ใหบริการ 
 1.  สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรุงเทพ 1-8 
 2.  สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12 
 3.  สถานแรกรับ/สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง 
 4.  ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี 8 แหง 
 5.  ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 14 แหง 
 (ลําดับ 1-4 ใหบริการเฉพาะสตรี ลําดับ 5 ใหบริการทุกกลุมเปาหมาย) 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการขอรับบริการ 
 1.  บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบาน พรอมสําเนา 
 2.  ใบรับรองแพทยที่ระบุวาติดเชื้อเอดส 

ขั้นตอนการจัดบริการและระยะเวลา (15 วันทําการ) 
 1.  รับเรื่อง/ตรวจสอบเอกสาร และสอบขอเท็จจริง 
 2.  เยี่ยมบาน 
 3.  ขออนุมัติและแจงผลการอนุมัติ 
 4.  จายเงินสงเคราะหทุนประกอบอาชีพ 

สิทธิประโยชน 
 1.  ใหการชวยเหลือดานเงินทุนประกอบอาชีพแกผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเอดส 
 2.  ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับอาชีพ การดูแลตนเอง และการอยูรวมกันในสังคม 
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สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 
(แยกรายภาค) 

 
จังหวัด เบอรโทรศัพท จังหวัด เบอรโทรศัพท 

ภาคกลาง 
1.  ชัยนาท 0-5641-2348 9. สมุทรปราการ 0-2395-2224 
2.  นครนายก 0-3731-1480 10. สมุทรสาคร 0-3441-1041 
3.  นครปฐม 0-3424-2572 11. สมุทรสงคราม 0-3471-2614 
4.  นนทบุรี 0-2580-0738 12. สระแกว 0-3742-5068-9 
5.  ปทุมธานี 0-2581-3514 13. สระบุรี 0-3621-1794 
6.  ปราจีนบุรี 0-3745-4024 14. สิงหบุรี 0-3651-2081 
 0-1256-8903 15. สุพรรณบุรี 0-3553-5387 
7.  พระนครศรีอยุธยา 0-3533-6551 16. อางทอง 0-3561-1998 
8.  ลพบุรี 0-3641-1007     

ภาคเหนือ 
1.  กําแพงเพชร 0-5571-0030-1 9.  เพชรบูรณ 0-5672-1574 
2.  เชียงราย 0-5360-0887-8 10. แพร 0-5453-3900 
3.  เชียงใหม 0-5335-7088 11. แมฮองสอน 0-5361-2589 
4.  นครสวรรค 0-5622-2607 12. ลําปาง 0-5353-7702 
5.  นาน 0-5477-3041 13. ลําพูน 0-5353-7702 
6.  พะเยา 0-5441-1146-4 14. สุโขทัย 0-5561-1234 
7.  พิจิตร 0-5661-5513 15. อุตรดิตถ 0-5541-1983 
8.  พิษณุโลก 0-5525-8346 16. อุทัยธานี 0-5651-1229 
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จังหวัด เบอรโทรศัพท จังหวัด เบอรโทรศัพท 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.  กาฬสินธุ 0-4381-1713 11. เลย 0-4281-1293 
2.  ขอนแกน 0-4323-6621 12. ศรีสะเกษ 0-4562-2039 
3.  ชัยภูมิ 0-4481-1003 13. สกลนคร 0-4271-1439 
4.  นครพนม 0-4251-1022 14. สุรินทร 0-4451-1609 
5.  นครราชสีมา 0-4424-3000 15. หนองคาย 0-4241-1027 
6.  บุรีรัมย 0-4461-4481 16. หนองบัวลําภู 0-4231-2030 
7.  มหาสารคาม 0-4371-1121 17. อํานาจเจริญ 0-4545-1496 
8.  มุกดาหาร 0-4261-1583 18. อุดรธานี 0-4232-5615 
9.  ยโสธร 0-4571-1579 19. อุบลราชธานี 0-4525-4107 
10. รอยเอ็ด 0-4351-1166     

ภาคใต 
1.  กระบี่ 0-7561-1044 8.  พัทลุง 0-7461-3289 
2.  ชุมพร 0-7750-2996 9.  ภูเก็ต 0-7621-2726 
3.  ตรัง 0-7521-8366 10. ยะลา 0-7321-2961 
4.  นครศรีธรรมราช 0-7535-6165 11. ระนอง 0-7782-3248 
5.  นราธิวาส 0-7351-1413 12. สงขลา 0-7431-1188 
6.  ปตตานี 0-7334-8310 13. สตูล 0-7472-4282 
7.  พังงา 0-7644-0397 14. สุราษฎรธานี 0-7735-5081 
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จังหวัด เบอรโทรศัพท จังหวัด เบอรโทรศัพท 
ภาคตะวันออก 

1.  จันทบุรี 0-3931-2552 6.  ตาก 0-5551-1452 
2.  ฉะเชิงเทรา 0-3851-6117 7.  กาญจนบุรี 0-3451-2455 
3.  ชลบุรี 0-3828-2586 8.  ราชบุรี 0-3233-7620 
4.  ตราด 0-3951-1588 9.  เพชรบุรี 0-3242-6091 
5.  ระยอง 0-3869-4073 10. ประจวบคีรีขันธ 0-3255-0936 
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สํานักงานสงเสริมและสนบัสนุนวิชาการ 

สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1       
 ศูนยปฏิบัติงานชางภาคกลาง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  0-2577-1857 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2     
 3/14 ซ.โยธินพัฒนา แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230      0-2539-1992 ตอ 11 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3 
 40 ม.4 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   0-3824-0135 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4 
 444 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000     0-3427-5240 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 
 บริเวณนิคมสรางตนเองพิมาย ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110  0-4447-1463 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 
 39/2 ม.9 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน 40250  0-4343-1699 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 
 บริเวณศนูยพฒันานิคมฯ ต.ภูคิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000     0-4387-1006 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 
 บริเวณศนูยพฒันานิคมภาคกลาง ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15210 0-3649-9184 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 
 บริเวณศนูยพฒันานิคมภาคเหนือ ต.รวมจติ อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ 53190    0-5540-2063 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
 บริเวณศนูยราชการจังหวัดเชียงใหม ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300  0-5322-2830 
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 
 33 ม.1 ถ.สุราษฎร-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84100     0-7735-5022  
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 
 ตู ปณ. 15 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100   0-7433-3222 
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องคกรภาคเอกชนในประเทศไทย (NGO) 

ชื่อองคกร  โทรศัพท 

ภาคเหนือ 
AIDS and Social Concern  0-1724-1012 
Asian Harm Reduction Network   (053) 893-175 
Health & Development Network (HDN)   (053) 418-438 
Home and Community Health Care    (053) 408-044 
PSI เชียงใหม   (053) 306-301-3 
กลุมเขลางคเพื่อการพัฒนา   0-1951-7119 
กลุมศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา   (053) 737-412 
กลุมสันปาตอง-แมวางเสวนา   (053) 489-499 
กลุมอาสาพัฒนาเด็ก   (053) 213-192 
กองทุนเดก็กําพราเอดส    0-5705-9074 
คลีนิคนิรนามเชียงใหม   (053) 234-669-70 
เครือขายผูใชยาประเทศไทย    (053) 214-988,  

(053) 220-090 
เครือขายผูติดเชื้อจังหวดัลําพนู   (053) 530-101 

เครือขายผูติดเชื้อภาคเหนือตอนบน   0-9755-1195,  
(053) 304-045 

เครือขายเยาวชนภาคเหนือ   0-6654-7619 
เครือขายองคกรชุมชนจังหวดัลําพูน   (053) 512-197 
โครงการเครือขายชุมชนรักษา   (053) 880-144 
โครงการเคียงริมโขง  (053) 791-055 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
โครงการเด็กกําพราเอดส   (053) 380-566-7 
โครงการประสานและสนับสนุนเครือขายงานพัฒนาชาวเขา    (053) 430-358  
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน   (053) 375-070 
โครงการพัฒนาเครือขาย   (053) 710-174 
โครงการพัฒนาเมืองฝาง   (053) 382-583 
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ลุมน้ําวัง   (054) 326-105 
โครงการพุทธธรรมบนพื้นที่สูง แมแจม   (053) 350-531 
โครงการเพื่อชายรุนใหมใสใจสุขภาพ   (053) 404-324  
โครงการฟนฟูชีวิตและวัฒนธรรม แมฮองสอน   (053) 612-338 
โครงการรักเพื่อนบาน   (053) 388-188 
โครงการวัยรุนวัยรัก รูทันเอดส   (053) 691-224 
โครงการสตรีและเยาวชนลําพูน   (053) 520-211 
โครงการสังฆเมตตา   (053) 201-284 
โครงการสุขภาพชุมชน   (053) 804-098  
โครงการสุขภาพแบบองครวม   (053) 380-556-7 
โครงการเสริมสรางความเขมแข็งเครือขายผูติดเชื้อ    (053) 561137 
โครงการอาบูอาลีเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน   (053) 712684 
โครงการเอดสชุมชน   0-1111-1142 
บานเมตตาธรรม   0-1888-5320 
แผนกพันธกิจเอดส กองสังคมพัฒนาและบริการ    (053) 306-310  
มูลนิธิเกื้อดรุณ   (053) 408-424 
มูลนิธิเขาถึงเอดส เชียงราย  (053) 716-212 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
มูลนิธิงานพัฒนาผูสูงอายุ   (053) 298-597 
มูลนิธิไทยลาหู   (053) 491-730 
มูลนิธิไทยอาทร   (054) 415-246 
มูลนิธิบานซานตาคลอส    (053) 381-036 
มูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส   (053) 222-417 
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน   (053) 380-566-7 
มูลนิธิพัฒนาสุขภาพสังคม    (053) 278-750 
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของกลุมชาติพันธ   (053) 811-202 
มูลนิธิแมหวงลูก   (053) 825-086  
มูลนิธิรักษไทยเชียงใหม   (053) 246-782 
มูลนิธิศักยภาพเยาวชน   (053) 274-157 
มูลนิธิศูนยฮอตไลน   (053) 850-270 
มูลนิธิหมอเสม พร้ิงพวงแกว   (053) 244-017 
มูลนิธิหวงใยเด็กกําพรา   (053) 823-931-2 
มูลนิธิแหงความเมตตาและเอื้ออารีย   (053) 865-535 
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร เชียงใหม   (053) 282-504 
โรงเรียนอนุบาลเรวดี   (053) 455086 
วัดบวกจั่นวนาราม   0-1951-3960 
วัดหัวริน   (053) 830-430 
ศูนยประสานงานพัฒนาองคกรเอกชนไทยภูเขา (ศอข.)   (053) 292-230 
ศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน   (053) 618-067 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานเวียงปาเปา  (053) 952-131 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
ศูนยเพื่อนชีวิตใหม   (053) 808-518  
ศูนยสงเสริมกิจกรรมชุมชน   (054) 429-003 
สถาบันพัฒนาชุมชนเขมแข็ง   (054) 458-757 
สถาบันพัฒนาชุมชนเขมแข็ง (นครสวรรค)   0-6592-0554 
สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส    (053) 203-140 
สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม   (053) 350-073 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงราย   (053) 719-167 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาเชียงใหม    (053) 277-805-6 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขาพิษณุโลก    (055) 230-973-4 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
สํานักงานภาคเหนือ 

  (053) 249-406 

สังฆมณฑลแมจัน   (053) 771-309 
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย   (053) 772-590 
องคกรเครือขายเยาวชนชาวเขาสัมพันธ (คยข.)   (053) 248-689 
องคกรชุมชนโซนใต   (053) 824-575 
องคกรเพื่อน   (054) 227-527 
องคกรเพื่อนเยาวชน   (053) 832-198 
องคการชวยเหลือผูสูงอายุระหวางประเทศ    (053) 894-805,  

(053) 895-021 
องคการโปรเจคโฮพแหงประเทศไทย    (053) 404-258-9 
องคการแพลน ประเทศไทย   (053) 714-731 
องคการหมอไรพรมแดน-ฝร่ังเศส   (055) 542-753 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 

ภาคใต 
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ภาคใต  (073) 221-665 
คริสตจักรภาค 9 สภาคริสตจักรแหงประเทศไทย   0-1537-1836 
เครือขายเยาวชนภาคใตตอนบน   0-4059-3880 
เครือขายเยาวชนภาคใตตอนลาง   0-6746-7101 
เทพรักษนิเวศน   (077) 547506 
บานเมตตา   0-1798-9706 
บานสุขสันต สงขลา   (074) 313409 
มูลนิธิศุภนิมิต ภูเก็ต   (075) 362-038 
มูลนิธิรักษไทย พัทลุง   (074) 617-482 
มูลนิธิรักษไทย หาดใหญ   (074) 257-363 
มูลนิธิศุภนิมิต ตรัง   (075) 251-614 
มูลนิธิศุภนิมิต ระนอง   (077) 813-312-3 
มูลนิธิศุภนิมิต สงขลา   (074) 313-760 
ศูนยอภิบาลผูเดินทางทะเล ภูเก็ต   (076) 217-278 
สมาคมการประมงจังหวัดปตตานี   (073) 349-475 
สมาคมแนวรวมธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA) จ.ระนอง   (077) 812-436 
สมาคมยุวมุสลิมแหงประเทศไทย จ.ยะลา   (073) 241-189 
อสม.ชวยเพื่อน   0-1788-9179 

อาสาสัมพันธปองกันเอดส   (077) 289-152 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 

ภาคกลาง 
CPA Positive Marketing Company Ltd.,  0-2589-7966 
Family Health International (FHI)   0-2263-2300 ตอ 140 
Population Service International (PSI)   0-2655-4001- 5 
Program for Appropriate   0-2653-7563 
UNAIDS THAILAND   0-2288-1203 
กลุมกัลยาณมิตร จ.สุพรรณบุรี   (035) 546-439 
กลุมพลังชีวิต   0-1820-0161 
กลุมเพื่อนพนักงานบริการ    0-2632-9502 
กลุมยายกับตา   (032) 425-438 
กลุมรณรงคเพื่อการรักษาเอดส   0-2939-6434 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสงเสริมงานเอดส   0-2681-3900 ตอ 1302 
คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร    (038) 685-480 
เครือขายผูใชยา ประเทศไทย   0-2954-0871 
โครงการรณรงคปองกันโรคเอดสในชุมชนแออัด    0-2252-2568-9 
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย   0-2252-2568-9 
โครงการสงเสริมความเขาใจเรื่องโรคเอดสและวัคซีน   0-6553-3903 
ชมรมชีวิตและความหวัง   0-2318-5600 
เดอะพอส โฮมเซ็นเตอร   0-2747-5638-9 
บางกอกเรนโบว   0-2618-3221 
บานพักใจ   0-2551-3254 
ปญญาภิวัฒน   0-2951-0450-2 ตอ 307 
ภาคีความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   0-2441-9184 ตอ 109 
มูลนิธิ นายแพทย สมบูรณ วัชโรทัย   0-2591-8168-9  
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
มูลนิธิเขาถึงเอดส   0-2372-2113-4 
มูลนิธิเขาถึงเอดส สํานักงานกาญจนบุรี   (034) 512-972 
มูลนิธิดวงประทีป   0-2671-4045-8 
มูลนิธิไทยอาทร   0-6013-5767 
มูลนิธิธรรมรักษ (วัดพระบาทน้ําพุ)   (036) 413-805,  

0-1308-1666 
มูลนิธิผูหญิง   0-2433-5149 ,  

0-2435-1246 
มูลนิธิพัฒนรักษ   0-2596-3791 
มูลนิธิพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน   0-1590-4010,  

(038) 622-346 
มูลนิธิเพิรล เอส บัค (สาขาประเทศไทย)   0-2642-5725-6 
มูลนิธิเพื่อนหญิง   0-2513-1001 
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท   0-2416-8073-4 
มูลนิธิรักษไทย   0-2279-5306 
มูลนิธิรักษไทย – ตราด   (039) 525-293 
มูลนิธิรักษไทย – สมุทรปราการ   0-2755-6343, 

0-2394-5846 
มูลนิธิรักษไทย – สมุทรสาคร   (034) 414-127 
มูลนิธิรักษไทย – จันทบุรี   (039) 301-747 
มูลนิธิไว. เอ็ม. ซี. เอ. กรุงเทพฯ   0-2674-3101-2 
มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย   0-2381-8863-5 
มูลนิธิศูนยฮอตไลน  0-2277-8811,  

0-2277-7699, 
0-2276-2950 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล   0-2671-5313 
มูลนิธิสยามแคร    0-2530-5902 
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง   0-2591-1224-5 
มูลนิธิเอดสแหงประเทศไทย   0-2279-7022-3 
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร (สงเสริมโอกาสผูหญิง)   0-2526-8311 
ศูนยการศึกษาโรคเอดส สระบุรี   (036) 313-584 
ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส   0-2372-2328-9 
ศูนยคุมครองสิทธิดานเอดส สาขาระยอง   (038) 871-236-7 
ศูนยเผยแพรและสงเสริมการพัฒนา   0-2691-0408-9 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค   (034) 532-091 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานราชบุรี   (032) 322-027 
ศูนยรวมพัฒนา จังหวัดชลบุรี   (038) 455-908 
สถานสงเคราะหเด็กบานพระคุณ   (039) 457-979 
สภาคริสตจักรลูเธอรแรนแหงประเทศไทย    0-2742-8408, 

0-1402-1153 
สมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA)   0-2716-8750-7 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน   0-2229-4611- 28 
สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย   0-2632-6956-8 
สมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทย   0-2941-2320 
สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี   0-2967-8550-4 
สมาคมสรางสรรคกิจกรรมอิสรชน   0-2884-5711 
สมาคมอนามัยเจริญพันธ   0-2880-7084 
สวนสันติธรรม   0-2563-0186 
สหทัยมูลนิธิ  0-2381-8834-6 
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ชื่อองคกร  โทรศัพท 
สํานักงานอ็อกแฟม ในประเทศไทย    0-2656-7615 
องคกร เพิรล เอส บัค (ชลบุรี)   (038) 285-014 
องคการบรรเทาทุกขแหงคริสตจักรนอรเวย   0-2653-2927 
องคการพัฒนาเอกชนดานแรงงานและครอบครัว    0-2468-4595  
องคการหมอไรพรมแดน-เบลเยี่ยม (ประเทศไทย)   0-2370-3087-90 
องคการหมอไรพรมแดน-ฝร่ังเศส (ประเทศไทย)   0-2663-1756-8  
ออเดนเฮาส   0-2435-7287 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กัลยาณมิตรเพื่อการชวยเหลือผูติดเชื้อ จ.กาฬสินธุ  (043) 869-253 
คณะกรรมการองคการพัฒนาเอกชนดานเอดส ภาคอีสาน   (044) 513-257 
เครือขายครูขางถนน (วัดเจริญราษฏร)   0-1824-3361 
เครือขายผูนําสตรีตานเอดส   0-9842-8903  
เครือขายอาสาสมัครปองกันเอดส   (045) 405-671 
โครงการชุมชนรักชีวิตรักสุขภาพ   (043) 415-627 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน   (045) 289-084 
บานพักใจเลย   (042) 832-183 
บานพักใจหนองคาย   (042) 412-204 
บานพักใจอุดรธานี   (042) 223-884 
มูลนิธิจักราชพัฒนา    (044) 399-168 
มูลนิธิชุมชนอีสาน   (044) 513-562 
มูลนิธิไทยอาทร ขอนแกน   (043) 239-983 
มูลนิธิพัฒนรักษ จ.อุบลราชธานี   (045) 351-225 
มูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส – ภาคอีสาน   (043) 227-847-8 
มูลนิธิพัฒนาบุคคล จ.รอยเอ็ด   (043) 580-121 



มาตรฐานการพัฒนาการดําเนินงานดานเอดส 

100 ภาคผนวก  ง 

ชื่อองคกร  โทรศัพท 
มูลนิธิพัฒนาอีสาน   (044) 712-027 
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)   (043) 547-782 
มูลนิธิมีชัยเตือนภัยเอดส   (043) 711-160 
มูลนิธิรักษไทย อุดร    (042) 329-193 
มูลนิธิรักษไทย อุบลราชธานี   (045) 240-136 
มูลนิธิสุธาสินีนอยอินทรเพื่อเด็กและเยาวชน   (045) 722-241 
ศูนยคณะธิดาเมตตาธรรม   (043) 851-681 
ศูนยนิรมล   (043) 236-914 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานซับใต   (036) 227-065 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง    (044) 657-145-7 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานบานไผ   (043) 374-033 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานพุทไธสง    (044) 689-120 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานมหาสารคาม   (043) 777-060 
ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานลําปลายมาศ   (044) 782-417 
ศูนยเพาะชําความคิดเพื่อการพัฒนา   0-1789-1965  
ศูนยมารีสงเคราะหหนองบัวโคก   (044)-802-173 
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน สาขานครราชสีมา   (044) 258-100-1 
สมาคมสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอีสาน   (045) 312-562 
สํานักงานหมอลําลําดวน   0-6630-7545 
องคกรเพื่อสุขภาพชุมชน   0-1065-8457 
องคการแชร – อํานาจเจริญ   (045) 511-491 
องคการแชร – อุบลราชธานี   (045) 209-039 
องคการพัฒนาเครือขายเอดสชายแดนไทย-อินโดจีน   (044) 520-821 
องคการศิลปนเพื่อพัฒนาชนบท   (043) 530-301 
องคการสยามแคร มุกดาหาร   (042) 613-800-1 

 


