คู่มือ
สิ ทธิประโยชน์ ด้านสวัสดิการสั งคม
สาหรับประชาชน

สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมแห่ งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์

คานา
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการจัดสวัสดิ การสังคม (พ.ศ. ๒๕๔๖) ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้ให้ความหมาย “ สวัสดิการสั งคม ” หมายถึง ระบบการจัดบริ การทางสังคมซึ่ งเกี่ยวกับการ
ป้องกัน การแก้ไข การพัฒนา และการส่ งเสริ มความมัน่ คงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจาเป็ นขั้น
พื้นฐานของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทัว่ ถึง เหมาะสมเป็ นธรรม และให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทางานและการมีรายได้
นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริ การทางสังคมทัว่ ไป โดยคานึ งถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์
สิ ทธิที่ประชาชนจะต้องได้รับ และการมีส่วนร่ วมในการจัดสวัสดิการสังคมทุกระดับ
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี สร้างสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และ
แผนปฏิบตั ิการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมไทยเพื่อชี วิตมัน่ คง พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ กาหนดให้มี
การจัดทา “คู่มือสิ ทธิประโยชน์ดา้ นสวัสดิการสังคมสาหรับประชาชน“ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนัก
ในสิ ทธิ ที่พึงได้รับการบริ การด้านสวัสดิ การสังคม และได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งมีหน่ วยงานต่างๆ
ให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยประชาชนสามารถเรี ยกร้องสิ ทธิ ที่พึงได้อย่างชอบธรรม
ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหาของหนังสื อ “คู่มือสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นสวัสดิการสังคมสาหรับประชาชน” ฉบับนี้
ประกอบด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ ด้านสวัส ดิ การสังคมส าหรั บประชาชนในด้านด้านการศึ กษา สุ ขภาพ
อนามัย ที่อยูอ่ าศัย การมีงานทาและการมีรายได้ การนันทนาการ กระบวนการยุติธรรมและบริ การทาง
สังคมทัว่ ไป สาหรับกลุ่มเป้าหมายเด็ก สตรี ผูส้ ู งอายุ ครอบครัว คนพิการ คนยากจน/ยากไร้ คนไร้ที่พ่ ึง
ผูป้ ระสบภัย ผูต้ ิดเชื้ อเอดส์หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากปั ญหาเอดส์ ที่ดินทากิ น หนี้ สินเกษตรกร และ
อื่นๆ โดยระบุสิทธิ บริ การที่ได้รับและสถานที่สอบถามข้อมูล ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่ประสงค์รับ
บริ การสวัสดิการสังคม ตลอดจนประชาชนทัว่ ไป ที่จะได้นาข้อมูลจากหนังสื อคู่มือฉบับนี้ ไปเผยแพร่
ให้แก่ผทู ้ ี่สนใจได้รับทราบต่อไป
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กันยายน ๒๕๕๒
๑

สารบัญ
คานา
สารบัญ
สิทธิประโยชน์ ด้านการศึกษา
สิ ทธิประโยชน์ ด้านสุ ขภาพอนามัย
สิ ทธิประโยชน์ ด้านที่อยู่อาศัย
สิทธิประโยชน์ ด้านการมีงานทาและการมีรายได้
สิทธิประโยชน์ ด้านการนันทนาการ
สิ ทธิประโยชน์ ด้านกระบวนการยุติธรรม
สิทธิประโยชน์ ด้านบริการทางสังคมทั่วไป
- เด็ก
- สตรี
- ผูส้ ูงอายุ
- ครอบครัว
- คนพิการ
- คนยากจน/ยากไร้
- คนไร้ที่พ่ึง
- ผูป้ ระสบภัย
- ผูต้ ิดเชื้อเอดส์หรื อผูไ้ ด้รับผลกระทบจากปั ญหาเอดส์
- ที่ดินทากิน
- อื่นๆ
ปรึกษาสอบถามและแจ้ งเหตุผ้ ปู ระสบปัญหาทางสั งคม

หน้า
๑
๒
๓
๑๑
๑๖
๒๑
๒๕
๒๖
๒๗
๒๗
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๒
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๕
๓๖

๒

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านการศึกษา
๑. การศึกษาภาคบังคับ
เด็กทุกคนต้องได้รับการคุม้ ครองด้านการศึกษา ผูป้ กครองต้องให้เด็กเข้ารับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ปี (ประถมศึกษาปี ที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี ที่ ๓)
หากไม่กระทา ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลต้องได้รับการลงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
บริการที่ได้รับ
กรณี ที่ ผูป้ กครองไม่ ส ามารถส่ งเด็ ก เข้ารั บ การศึ ก ษาได้ พนัก งานเจ้าหน้าที่ จะรายงานให้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนิ นการให้
เด็กได้เข้าเรี ยนในสถานศึกษา หรื อ ทางรัฐจะจัดการศึกษานอกระบบโรงเรี ยนให้ กับเด็กที่ อยู่ห่างไกล เด็กยากจน
เด็กชาวไทยภูเขา และเด็กที่มีปัญหา เช่น พิการ เป็ นต้น
สอบถามข้ อมูล : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑-๖

๒. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เด็กทุกคนมีสิทธิ ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี ๑๕ ปี (ตั้งแต่ช้ นั อนุบาล – มัธยมศึกษาตอน
ปลาย)
บริการที่ได้ รับ
๑. ค่าเล่าเรี ยนฟรี
๒. ค่าหนังสื อเรี ยน, อุปกรณ์การเรี ยน, เครื่ องแบบนักเรี ยน, ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ , กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสื อ/เนตรนารี /ยุวกาชาด , ทัศนศึกษา , การบริ การสารสนเทศ/IC
สอบถามข้ อมูล : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๑๑-๖

๓

๓. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เด็กในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับนมโรงเรี ยนฟรี
ตั้งแต่ช้ นั อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
บริการที่ได้รับ
นมโรงเรี ยนฟรี ขนาด ๒๐๐ ซีซี. (นมพาสเจอร์ไรส์ หรื อ นม ยู เอช ที) ให้เด็กนักเรี ยนดื่มปี ละ
๒๓๐ วันๆละ ๒๐๐ ซีซี ให้กินในวันมาโรงเรี ยน ๒๐๐ วัน และในช่วงปิ ดภาคเรี ยน ๓๐ วัน (โดยจัดให้นักเรี ยนใน
วันสุดท้ายของภาคการศึกษา)
สอบถามข้ อมูล : สานักงานโครงการอาหารกลางวัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗, ๐ ๒๒๘๐ ๒๙๓๖

๔. โครงการอาหารกลางวัน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึ กษา เป็ นทุนหมุนเวียนและใช้จ่าย
สาหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์
ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็ก
บริการที่ได้รับ
นักเรี ยนระดับก่ อนประถมศึ กษา และระดับประถมศึกษาได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ รับประทานทุกวันตลอดปี การศึกษา
สอบถามข้ อมูล : สานักงานอาหารกลางวัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๗

๔

๕. การศึกษาพิเศษ
กรณีบุคคลที่มีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่ อสารและการ
เรี ยนรู ้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ เด็กด้อยโอกาส ๑๐ ประเภท ได้แก่ เด็ก
ยากจน เด็กมีปัญหายาเสพติด เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กถูกทาร้ายอย่างทารุ ณ เด็กได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กใน
ชนกลุ่มน้อย เด็กเร่ ร่อน เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน เด็กในธุรกิจทางเพศ เด็กในสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชน
บริการที่ได้รับ
๑. โรงเรี ยนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ
๒. โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
๓. โรงเรี ยนเรี ยนร่ วม
๔. ช่วยเหลือหลักฐานการศึกษา
๕. การศึกษานอกระบบและอัธยาศัย
สอบถามข้ อมูล : กลุ่มการศึกษาผูด้ อ้ ยโอกาส สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๙๖๖ , ๐ ๒๒๘๒ ๗๐๔๕

๖. ทุนการศึกษา
กรณีผทู ้ ี่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีบริ การทุนการศึกษา
๖.๑ กองทุนเงินให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
เป็ นทุนการศึกษาที่ให้กูย้ ืมแก่นกั เรี ยน หรื อนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็ นค่าเล่า
เรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างศึกษา (เป็ นผูข้ าดแคลนทุน
ทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี )

๕

บริการที่ได้รับ
ขอบเขตการให้กูย้ มื เงิน
ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

๑. มัธยมศึกษาตอนปลาย
๒. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๓. ปวท./ปวส.
๓.๑ พาณิ ชยกรรมหรื อบริ หารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรมหรื อ
ศิลปกรรม เกษตรกรรมหรื อเกษตรศาสตร์ คหกรรมหรื อ
คหกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
๓.๒ ช่างอุตสาหกรรมหรื ออุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ทัศนศาสตร์
๔. อนุปริญญา/ปริญญาตรี
๔.๑ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
๔.๒ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์
๔.๓ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔.๔ เกษตรศาสตร์
๔.๕ สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
เภสัชศาสตร์
๔.๖ แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์

ค่ าเล่าเรียนและค่ าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
บาท/ราย/ปี
๑๔,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

ค่ าครองชีพ
บาท/ราย/ปี

รวม
บาท/ราย/ปี

๑๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๒๖,๐๐๐
๓๖,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๔๙,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๕๔,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

๘๔,๐๐๐
๘๔,๐๐๐
๙๔,๐๐๐
๙๔,๐๐๐
๑๐๔,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๑๗๔,๐๐๐

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา
๑. เงินกูย้ มื ที่จ่ายเข้าบัญชีของสถานศึกษา ได้แก้ ค่าเล่าเรี ยนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
๒. เงินกูย้ มื ที่จ่ายเขาบัญชีของนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ูย้ มื ได้แก้ ค่าครองชีพ (ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)
สอบถามข้ อมูล : ๑. สานักงานกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา
๒. ธนาคารกรุ งไทย โทร.๐ ๒๒๐๘ ๘๖๙๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๘๓๗๕
KTB Contact Center ๑๕๕๑ http://www.studentloan.ktb.co.th
๖

๖.๒ กู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ ในอนาคต (กรอ.)
เป็ นทุนการศึกษาแบบต้องใช้คืนเน้นให้กูย้ มื เฉพาะสาขาวิชาที่มีความต้องการหลักและมี
ความชัดเจนของการผลิตกาลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยผูส้ าเร็จการศึกษามีโอกาสการมีงานทาและมีรายได้อย่าง
ยัง่ ยืน
บริการที่ได้ รับ
ค่ า ใช้จ่ า ยประเภท ค่ าหน่ ว ยกิ ต ค่ าธรรมเนี ย ม และค่ าใช่ จ่ ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ
การศึกษา แต่ไม่รวมถึงค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนิสิตหรื อนักศึกษา
๑. นิ สิ ตห รื อนั ก ศึ ก ษา ในระดั บ ประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พชั้ นสู ง (ปวส.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) มีสิทธิขอรับทุนในประเภทวิชา และสาขาวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

วงเงินค่ าเล่าเรียนและ
ค่ าใช้ จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(บาท/ปี )
การจัดการโลจิสติกส์,เครื่ องประดับอัญมณี ,การ
๒๕,๐๐๐
โรงแรมและบริ การ,การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

พาณิ ชยกรรมหรื อบริ หารธุรกิจ
ศิลปหัตถกรรมหรื อศิลปกรรม เกษตรกรรม
หรื อเกษตรศาสตร์
คหกรรมหรื อคหกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ช่างอุตสาหกรรมหรื ออุตสาหกรรม เทคโนโลยี เครื่ องกล,เทคนิคการผลิต,เทคนิคโลหะ,ไฟฟ้า
สารสนเทศ และ
กาลัง,ปิ โตรเคมี,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์,และ
การสื่ อสาร และ ทัศนศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓๐,๐๐๐

๗

๒. นิสิตหรื อนักศึกษา ระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี มีสิทธิขอรับทุนในประเภทวิชา
และสาขาวิชา ดังนี้
ประเภทวิชา

สาขาวิชา

สังคมศาสตร์, ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมบริ การ,ธุรกิจอุตสาหกรรม และ
ศึกษาศาสตร์
ธุรกิจการบิน
ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การออกแบบภายใน, การออกแบบอุตสาหกรรม, การ
ออกแบบเครื่ องประดับ, การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์,
การออกแบบผลิตภัณฑ์, การออกแบบสิ่ งทอ,
การออกแบบเซรามิกส์, การออกแบบแฟชัน่ และอื่น ๆ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์และมัลติมีเดีย, เคมีอุตสาหกรรม, จุลชีววิทย
าอุตสาหกรรม, ชีวเคมี, เซรามิกส์/เครื่ องเคลือบดินเผา,
ปิ โตรเคมี/พอลิเมอร์/ยาง, วัสดุศาสตร์, อัญมณี และ
เครื่ องประดับ, วิทยาการเดินเรื อ, วาริ ชศาสตร์,สถิติ,
รังสี ประยุกต์และไอโซโทป, เครื่ องหนัง,เทคโนโลยี
ศิลปอุตสาหกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้,
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ, ฟิ สิ กส์อุตสาหกรรม,
นักบินและเทคโนโลยีดา้ นการบิน
เกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,
อุตสาหกรรมเกษตร และ สิ่ งทอ
สาธารณสุ ขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
การพยาบาล, เภสัชศาสตร์,
เภสัชศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,สหเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันต แพทยศาสตร์, การแพทย์แผนไทย,
แพทยศาสตร์
การแพทย์พ้นื บ้าน, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์

วงเงินค่าเล่าเรียนและ
ค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
(บาท/ปี )

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

สอบถามข้ อมูล : ๑. สานักงานกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา http://studentloan.or.th
๒. ธนาคารกรุ งไทย โทร.๐ ๒๒๐๘ ๘๖๙๙
โทรสาร ๐ ๒๒๕๖ ๘๓๗๕
KTB Contact Center ๑๕๕๑ http://www.studentloan.ktb.co.th
๘

๗. การศึกษานอกโรงเรียน
ผูท้ ี่ ด้อยโอกาสพลาดหรื อขาดโอกาสทางการศึ กษาในระบบโรงเรี ยน ได้มีโอกาสศึก ษาหา
ความรู ้ ฝึ กทักษะ ปลูกฝังเจตคติที่จาเป็ นในการดารงชีวิต และการประกอบสัมมาชีพ
บริการที่ได้รับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ไม่มีการจากัดพื้นฐานการศึกษาอาชีพ ประสบการณ์ หรื อ ความสนใจ
ได้รับความรู ้ในด้านพื้นฐานแก่การดารงชี วิต ความรู ้ทางด้านทักษะ การประกอบอาชี พและความรู ้ดา้ นอื่นๆ เพื่อ
เป็ นพื้นฐานในการดารงชีวิต
สอบถามข้ อมูล : สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ทุกจังหวัด

๘. การศึกษาทางเลือก
๘.๑ การศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว หรื อ Home School
ครอบคลุมทั้งแบบครอบครัวเดี่ยว และกลุ่มครอบครัว หรื อเครื อข่าย
๘.๒ การศึกษาทางเลือกที่องิ กับระบบของรัฐ
โรงเรี ยนในระบบที่ จดั กระบวนการเรี ยนรู ้แบบเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์ ของ
ผูเ้ รี ยน สร้างเสริ มนวัตกรรมการเรี ยนรู ้อยูเ่ สมอ
๘.๓ การศึกษาทางเลือกสายครู ภูมิปัญญา
พ่อครู แม่ครู ปราชญ์ชาวบ้านที่สังกัดกลุ่มหรื อเครื อข่าย ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ชนรุ่ นหลัง
ทั้งแบบเสี ยค่าใช้จ่าย และไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ในความรู ้ดา้ นศิลปะการช่าง การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร การอ่าน
เขียนหนังสื อโบราณ นาฏศิลป์ พื้นบ้าน เป็ นต้น
๘.๔ การศึกษาทางเลือกสายศาสนธรรม
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้แก่สมาชิกและสาธารณะ โดยเน้นศาสนธรรม มีกิจกรรมการฝึ กฝน
จิตใจและวิถีชีวิตทั้งแนวปฏิบตั ิธรรม การปฏิบตั ิสมาธิ แนวต่อต้านบริ โภคนิยม แนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
๘.๕ การศึกษาทางเลือกที่เป็ นสถาบันนอกระบบรัฐ
กลุ่ม กิ จกรรมทางการศึ กษาที่ มีเจตนาในการจัดการเรี ยนรู ้แก่ กลุ่มเป้ าหมายของตน ใน
รู ปแบบกระบวนวิชา การฝึ กอบรม การบรรยาย เช่น สถาบันการเรี ยนรู ้ขององค์กรพัฒนาเอกชน ศูนย์ ชมรม อาทิ
เสมสิ กขาลัย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน มหาวิชชาลัยชุมชนปักษ์ใต้ โรงเรี ยนใต้ร่มไม้ โรงเรี ยนชาวนา สถาบันโพธิยาลัย
เป็ นต้น
๙

๘.๖ การศึกษาทางเลือกของกลุ่มการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม
เป็ นภาคการเรี ยนรู ้ที่กว้างขวางหลากหลายที่สุด ทั้งกลุ่มการเรี ยนรู ้ผ่านกิจกรรมออมทรัพย์
การเกษตร การแพทย์พ้ื น บ้ า น การพั ฒ นาอาชี พ การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาและวัฒ นธรรม การอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ – สิ่ ง แวดล้อ ม การอนามัย และสาธารณสุ ข การป้ อ งกัน ยาเสพติ ด สิ ท ธิ ชุ ม ชน เป็ นต้น
๘.๗ การศึกษาทางเลือกผ่ านสื่ อการเรียนรู้ และแหล่ งเรียนรู้
ผ่ านสื่ อ สารมวลชนประเภทสิ่ ง พิ ม พ์ วิ ท ยุ โทรทัศ น์ แ ละสื่ อ สมัย ใหม่ อ ย่างเว็บ ไซต์
รวมถึงห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว หรื อแหล่งเรี ยนรู ้สาธารณะที่ให้สาระความรู ้ มีความต่อเนื่อง ก่อเกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างใดอย่างหนึ่ง
สอบถามข้ อมูล : กลุ่มพัฒนาการศึกษาเชิงรุ ก สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุ งเทพฯ
โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๕๕๕๙ โทรสาร. ๐๒ ๒๘๑ ๕๒๑๖

๑๐

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านสุ ขภาพอนามัย
๑. บัตรประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
กาหนดให้ประชาชนทุกคนได้รับสิ ทธิในการรักษาพยาบาลตามสิ ทธิบตั รที่ตนมีสิทธิข้ ึนทะเบียน
ยกเว้น ข้าราชการ ลูกจ้างประจาส่ วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิ จ และครอบครัว ผูม้ ี สิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสั งคม เช่ น ลูกจ้างที่ ท างานในกิ จการที่ มี ลู กจ้างตั้งแต่ ๑ คนขึ้ นไป ผูม้ ี บัตรประกันสุ ขภาพของกระทรวง
สาธารณสุ ข ผูม้ ีบตั รสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) ประเภทผูม้ ีรายได้นอ้ ย ผูท้ ี่สังคมช่วยเหลือ
หรื อเด็กอายุ ๐ – ๑๒ ปี ผูส้ ูงอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป ผูพ้ ิการ พระภิกษุสามเณร ผูน้ าศาสนา ทหารผ่านศึก และผูน้ าชุมชน
บริการที่ได้รับ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขและสถานพยาบาลอื่นที่เข้าร่ วม
โครงการ ตามที่ระบุไว้ในบัตร
สอบถามข้ อมูล : สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ กระทรวงสำธำรณสุข
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๔๐๐๐ สายด่วน ๑๓๓๐
และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสถานพยาบาลอื่น
ที่เข้าร่ วมโครงการฯทุกแห่งทัว่ ประเทศ

๒. ประกันสั งคม
กลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่ วมโครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น จาก
การเจ็ บ ป่ วย คลอดบุ ต ร ตาย ทุ พ พลภาพ สงเคราะห์ บุ ต ร ชราภาพ และการว่ า งงาน เพื่ อ ให้ ไ ด้รั บ การ
รั ก ษาพยาบาลและมี ร ายได้อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง โดยส่ ง เงิ น สมทบ (เงิ น ที่ น ายจ้า ง ลู ก จ้า ง จะต้อ งน าส่ ง เข้ากองทุ น
ประกันสังคมทุกเดือน โดยคานวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่ งกาหนดจากฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ากว่าเดือนละ ๑,๖๕๐
บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยรัฐบาล จะออกเงินสมทบเข้ากองทุนด้วยส่วนหนึ่ง)

๑๑

บริการที่ได้รับ
๑. ขอรับสิ ทธิประโยชน์เมื่อมาติดต่อกับสานักงานประกันสังคม
๒. การรั ก ษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ ร ะบุ ใ นบั ต รรั บ รองสิ ท ธิ ฯ ซึ่ งจะให้ ก าร
รักษาพยาบาลโดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใด ๆ เว้นแต่ถา้ ต้องการสิ่ งอานวยความสะดวกผูเ้ ข้ารับการรักษาจะต้องจ่ายเงิน
เพิ่มเอง
สอบถามข้ อมูล : สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร. ๐๒ ๙๕๖ ๒๓๔๕ สายด่วนโทร.๑๕๐๖

๓. การรักษาพยาบาลของข้ าราชการ
ผูท้ ี่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผูป้ ่ วยภายนอกหรื อ
ภายใน ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจานวนที่ได้จ่ายไปจริ ง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังอาจกาหนดอัตราให้เบิกได้ต่า
กว่าจานวนที่ได้จ่ายไปจริ งก็ได้
บริการที่ได้รับ
ผูใ้ ช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลกรณี ผปู ้ ่ วยนอก ต้องเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผูร้ ับ
เบี้ยหวัดบานาญ และบุคคลในครอบครัว (บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิ จ่ายตรงได้) ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากร
ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
สอบถามข้ อมูล : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๔, ๐ ๒๒๗๓ ๙๖๑๓ - ๑๔

๑๒

๔. การช่ วยเหลือด้ านการรักษาพยาบาลอื่น ๆ
๔.๑ ผู้ประสบปัญหาด้ านการรักษาพยาบาล
ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาลจัดบริ การทางสังคมสงเคราะห์ ให้แก่ ผูป้ ่ วย (ผูป้ ่ วย
ยากไร้และด้อยโอกาส , ผูไ้ ม่มีสิทธิ บตั รสวัสดิการใด ๆ, ผูม้ ีสิทธิบตั รแต่สิทธิ ไม่คุม้ ครองหรื อมีส่วนเกินสิ ทธิ ) เพื่อ
แก้ไขและป้ องกันปั ญหาต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ อันเป็ นผลมาจากโรคภัยไข้เจ็บ และเป็ นอุปสรรค
ต่อการรักษาพยาบาล ซึ่ งผูป้ ่ วยไม่สามารถจะแก้ไขหรื อป้ องกันปั ญหานั้นได้ดว้ ยตนเอง รวมถึงบริ การเพื่อการพัฒนา
และฟื้ นฟูศกั ยภาพของผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู ้ ่ วยสามารถช่วยเหลือตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป
บริการที่ได้รับ
๑. ให้คาแนะนาปรึ กษา
๒. ให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่ารักษา ค่า
ตรวจ ค่ากายอุปกรณ์ ค่าเครื่ องมือแพทย์ โดยการพิจารณาสงเคราะห์ให้ฟรี ให้การลดหย่อน หรื อการติดค้างชาระ
๓. ให้บริ การต่าง ๆ ที่เป็ นการสนับสนุนการรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ เช่น การเข้าร่ วม
team meeting การติดตามญาติมาพบแพทย์
๔. การสงเคราะห์เครื่ องช่วยคนพิการหรื อการอุปกรณ์
๕. การให้การสงเคราะห์ค่าครองชี พ ค่าพาหนะ หรื อจัดส่ ง ผูป้ ่ วยกลับไปภูมิ ลาเนาเดิ ม
สอบถามข้ อมูล : ฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ทุกโรงพยาบาล
๔.๒ บุคคลไร้ สัญชาติ/แรงงานต่ างด้ าว
บริการที่ได้รับ
บุคคลสามารถเข้ารับบริ การด้านสุขภาพจากสถานพยาบาลของรัฐ โดยได้รับการดูแลและ
รับผิดชอบการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่ วยเช่นเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
สอบถามข้ อมูล : กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทร.๐๒ ๕๙๐ ๑๐๐๐

๑๓

๔.๓ โรคติดต่อ
เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายหรื อโรคติดต่อต้องแจ้งความเกิดขึ้น หรื อมีเหตุสงสัยว่าได้มี
โรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้น ให้เจ้าบ้าน ผูค้ วบคุมดูแลบ้าน แพทย์ผทู ้ าการรักษาพยาบาล ผูร้ ับผิดชอบในสถานพยาบาล
ผูท้ าการชันสู ตรทางแพทย์ หรื อผูร้ ับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรทางแพทย์ แล้วแต่กรณี แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ ภายในยี่สิบสี่ ชวั่ โมงนับแต่เริ่ มมีการป่ วยมีเหตุสงสัยว่าได้มีการป่ วย
หรื อที่ได้มีการชันสู ตรทางแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็ นเหตุของโรคติดต่อแล้วแต่กรณี
บริการที่ได้รับ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้ องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์
สอบถามข้ อมูล : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง
และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โทร. ๐๒ ๕๙๐ ๓๐๐๐

๔.๔ ผู้ติดสารเสพติด
การรับการบาบัดรักษา ฟื้ นฟูของผูต้ ิดสารเสพติดถือว่าเป็ นผูป้ ่ วย
บริการที่ได้รับ
ผูป้ ่ วย(ผูต้ ิดสารเสพติด)จะถูกส่งตัวไปบาบัดรักษาตามกระบวนการการบาบัด รักษา
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดสารเสพติด
สอบถามข้ อมูล : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง

๑๔

๕. การประกันสุ ขภาพภาคเอกชน
ให้ค วามคุ ้ม ครองกลุ่ม ประชาชนที่ ไ ม่ไ ด้รับ การคุ้มครองจากรั ฐ และบริ ก ารที่ ห ลัก ประกัน
สุขภาพของรัฐไม่คมุ ้ ครองหรื อคุม้ ครองเพียงบางส่วน
บริการที่ได้รับ
การดูแลด้านการรั ก ษาพยาบาลตามสัญ ญา และผูเ้ อาประกันสามารถนาเงินประกันไปหัก
ลดหย่อนภาษี
สอบถามข้ อมูล : สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
๒๒/๗๙ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
โทร.๐๒ ๕๑๕ ๓๙๙๙ โทรสาร.๐๒ ๕๑๕ ๓๙๗๐

๑๕

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านที่อยู่อาศัย
๑. บ้ านเอื้ออาทร
จัดหาที่อยูอ่ าศัยให้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาส กลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย รวมถึงกลุ่มข้าราชการชั้นผูน้ อ้ ยภายใต้
โครงการบ้านเอื้ออาทร
คุณสมบัติ : เงื่อนไข ของผู้จองสิ ทธิตามเกณฑ์ ของการเคหะแห่ งชาติ
• มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
• มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/เดือน
• ไม่มีบา้ นพร้อมที่ดินเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง
• ไม่เป็ นคู่สัญญาเช่าซื้ อกับการเคหะแห่ งชาติ และหากเป็ นคู่สัญญาเช่าจะต้องคืนอาคารเช่า เมื่อได้สิทธิ เช่าซื้ อ
บ้านเอื้ออาทร
• ผูท
้ ี่เคยได้สิทธิเช่าซื้ออาคารของการเคหะแห่งชาติ และโอนสิ ทธิน้ นั ให้ผอู ้ ื่นไปแล้ว ไม่สามารถจองสิ ทธิได้
• ต้องมีภูมิลาเนาอยูใ่ นจังหวัดที่ต้ งั โครงการอย่างน้อย ๖ เดือน หากมีภูมิลาเนาอยูต
่ ่างถิ่นต้องมีหลักฐานแสดง
ว่าประกอบอาชีพอยูใ่ นจังหวัด หรื อพื้นที่ที่ต้ งั โครงการอย่างน้อย ๖ เดือน
• ผู ้ ที่ประสบปั ญหาเดือดร้อนจากกรณี ถูกไฟไหม้ หรื อถูกไล่ที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี จะพิจารณาให้
สิ ทธิไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของแต่ละโครงการ
• ให้สิทธิ จองอาคารได้ครอบครัวละ ๑ หน่วยและ ๑ โครงการเท่านั้น หากจองเกินจะถูกตัดสิ ทธิ ทุกโครงการ
• สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเช่าซื้ อได้โดยผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากการเคหะแห่ งชาติ
• บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (พร้อมสาเนา ๑ ชุด)
• สาเนาทะเบียนบ้านของตนเองและคู่สมรส
• สาเนาทะเบียนสมรส หรื อใบหย่า (ถ้ามี)
• รู ปถ่ายขนาด ๑-๒ นิ้ว จานวน ๑ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
• หนังสื อรับรองรายได้ตนเองและคู่สมรส หรื อหนังสื อรับรองรายได้จากหน่ วยงาน หรื อสลิปเงิ นเดือน หรื อ
สาเนาบัญชีเงินฝาก
• ห้ามการโอนสิ ทธิ เช่าซื้ อภายในระยะเวลา ๕ ปี
• ห้าม นาอาคารไปให้บุคคลอื่นอยูอ
่ าศัยหรื อเช่าช่วง หรื อหากตรวจสอบพบภายหลังมีการแจ้งคุณสมบัติที่
เป็ นเท็จจะถูกบอกเลิกสัญญา และริ บเงินที่ชาระไว้แล้วทั้งหมด
๑๖

กรณี ชาระเป็ นเงินสดทั้งหมด สามารถกระทาได้ แต่จะได้รับการโอนสิ ทธิหลังจากครบกาหนดการเช่าซื้อ
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
เมื่อได้สิทธิ เช่าซื้ อแล้ว จะต้องผ่อนชาระเงินดาวน์ในระหว่างการก่อสร้างอาคารในอัตราเดือนละ
๓๐๐ บาท เพื่อแสดงว่าเป็ นผูม้ ีความประสงค์จะซื้ออาคาร และมีความสามารถในการผ่อนชาระ
หลักเกณฑ์ การให้ สินเชื่ อรายย่อยโครงการบ้ านเอื้ออาทร
๑. วัตถุประสงค์ การกู้
เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรื อห้องชุดในโครงการ “บ้านเอื้ออาทร” ของการเคหะแห่งชาติเท่านั้น
๒. วงเงินให้ ก้ ู
ไม่เกิน ๑๐๐% ของราคาซื้อขาย
๓. ระยะเวลาการกู้
ไม่เกิน ๓๐ ปี และอายุผกู ้ ูห้ ลัก( ผูม้ ีคุณสมบัติตามโครงการ ) หรื อผูก้ ูร้ ่ วมรวมกับจานวนปี ที่ขอกู้
ต้องไม่เกิน ๖๕ ปี (โดยธนาคารจะนับอายุของผูก้ ูห้ ลัก หรื อผูก้ ูร้ ่ วมที่มีอายุนอ้ ยกว่าเป็ นหลัก)
๔. อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศธนาคารสาหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร
สอบถามข้ อมูล : การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๓๗๔ ๐๔๑๑
•

๒. บ้ านมั่นคง
แก้ปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยของคนจนในเมือง ในชุมชนแออัด/ชุมชนผูม้ ีรายได้น้อย
ให้ครอบคลุมทั้งคนจนที่ จดทะเบี ยนและคนจน คนเร่ ร่อนอื่น ๆ ในเมืองต่าง ๆ ทัว่ ประเทศโดยรวม 1,425,000 คน
หรื อ ๒๘๕,๐๐๐ หน่วย ใน ๒๐๐ เมืองทัว่ ประเทศ
บริการที่ได้รับ
ร่ วมปรับปรุ งชุมชนให้ใหม่ มีการปรับผังที่ดินใหม่ การก่อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม เป็ นต้น
โดยชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมคิด
สอบถามข้ อมูล : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๗๑๘ ๐๙๑๑-๙

๑๗

๓. แบบแปลนบ้ าน
บริ การแบบบ้านใน โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ๓๓ แบบ รับฟรี โดยไม่มีเงื่อนไข
ประชาชนสามารถขอรั บ แบบบ้านและน าไปก่ อสร้ างได้โดยไม่ จาเป็ นต้องตรวจสอบด้านความมั่น คงแข็ งแรง
เนื่องจากนาแบบไปปลูกสร้างในที่ดินจะต้องไม่ขดั ต่อกฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้ อมูล : กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กทม.
โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๑๔๒๐, ๐๒ ๒๔๕ ๑๔๒๒

๔. ที่พกั คนเดินทาง
บริ การที่พกั เพื่อช่วยเหลือประชาชน นักเรี ยน นักศึกษาที่เดินทางเข้ามาในกรุ งเทพมหานคร ได้
มีที่พกั สะอาด ปลอดภัย ราคาถูก
อัตราค่าบริการ
- ห้องธรรมดา คนละ ๔๐ บาทต่อวัน
- ห้องปรับอากาศ คนละ ๗๐ บาทต่อวัน
- ห้องปรับอากาศพิเศษ ห้องละ ๓๐๐ บาทต่อวัน
- เปิ ดใช้ห้องรวมปรับอากาศห้องพักขนาด ๔๐ คน ต้องมีผเู ้ ข้าพักไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ คน
- ห้องพักขนาด ๒๐คน ต้องมีผเู ้ ข้าพักไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ คน
- ห้องพักขนาด ๑๖ คน ต้องมีผเู ้ ข้าพักไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ คน
สอบถามข้ อมูล : สานักบริ การสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๕๖

๕. ที่พกั สาหรับผู้ประสบปัญหาทางสั งคม
ช่วยเหลือ ผูป้ ระสบปั ญ หาความเดือดร้อนที่ ส่ งต่อมาจากสถานี ตารวจ โรงพยาบาลและกรม
แรงงาน
สอบถามข้ อมูล : สานักบริ การสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๕๖
๑๘

๖. บ้ านพักเด็กและครอบครัว
ช่วยเหลือเด็ก สตรี และครอบครัว ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในระยะวิกฤติ เพื่อบรรเทา
ปัญหาก่อนจะคืนสู่ สังคม
สอบถามข้ อมูล : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

๗. แหล่งเงินกู้ราคาถูก
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยของตนเอง
สอบถามข้ อมูล : ๑. กำรเคหะแห่งชำติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๓๗๔ ๐๔๑๑ http://www.nhanet.or.th
๒. ฝ่ ายสิ นเชื่อเพื่อการพัฒนา ธนาคารอาคารสงเคราะห์
โทร. ๐๒ ๒๐๒ ๑๑๑๗-๒๒ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกจังหวัด

๘. การหักลดหย่อนภาษี
ดอกเบีย้ เงินกู้ยืม จากการกูย้ ืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรื อสร้างอาคารอยูอ่ าศัย โดยจานองอาคารที่
ซื้อหรื อสร้างเป็ นประกันการกูย้ มื นั้น ตามจานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริ งแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ที่ได้จ่ายตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ เป็ นต้นไป โดยต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้
(๑) เป็ นดอกเบี้ยเงินกูย้ มื สาหรับการกูย้ มื จากผูป้ ระกอบกิจการในราชอาณาจักรเฉพาะที่กาหนดไว้
(๒) เป็ นดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ตามสัญญากูย้ มื เงินเพื่อซื้อ เช่าซื้ออาคารพร้อมที่ดิน หรื อห้องชุดใน
อาคารชุด หรื อเพื่อสร้างอาคารใช้อยูอ่ าศัยบนที่ดินของตนเองหรื อบนที่ดินที่ตนเองมีสิทธิครอบครอง
(๓) ต้องจานองอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุด หรื ออาคารพร้อมที่ดิน เป็ นประกันการกูย้ มื เงินนั้น
โดยมีระยะเวลาจานองตามระยะเวลาการกูย้ มื
(๔) ต้องใช้อาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม(๓)นั้นเป็ นที่อยูอ่ าศัยในปี ที่ได้รับ ยกเว้นภาษี แต่
ไม่รวมถึงกรณีลูกจ้าง ซึ่งถูกนายจ้างสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานของนายจ้าง ณ ต่างถิ่นเป็ นประจาหรื อกรณี อาคารหรื อห้อง
ชุดดังกล่าวเกิดอัคคีภยั ภัยธรรมชาติ หรื อภัยอันเกิดจากเหตุอื่น ทั้งนี้ เฉพาะที่มิใช่ความผิดของผูม้ ีเงินได้จนไม่อาจใช้
อาคารหรื อห้องชุดนั้นอยู่ อาศัยได้
๑๙

(๕) กรณีผมู ้ ีเงินได้มีอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม (๓) เป็ นที่อยูอ่ าศัยในปี ที่ขอหักลดหย่อน
เกินกว่า ๑ แห่ง ให้หกั ลดหย่อนได้ทุกแห่ง สาหรับอาคารหรื อห้องชุดในอาคารชุดตาม (๓)
(๖) ให้หกั ลดหย่อนได้ตลอดปี ภาษี ไม่วา่ กรณี ที่จะหักลดหย่อนได้น้ นั จะมีอยู่ตลอดปี ภาษีหรื อไม่
(๗) กรณีผมู ้ ีเงินได้หลายคนร่ วมกันกูย้ มื ให้หกั ลดหย่อนได้ทุกคนโดยเฉลี่ยค่าลดหย่อนตามส่วน
จานวนผูม้ ีเงินได้ แต่รวมกันต้องไม่เกินจานวนที่จ่ายจริ ง และไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) กรณีสามีภริ ยาร่ วมกันกูย้ ืมโดยสามีหรื อภริ ยามีเงินได้ฝ่ายเดียวให้หกั ลด หย่อนสาหรับผูม้ ีเงิน
ได้เต็มจานวนตามที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๙) กรณีผมู ้ ีเงินได้ซ่ ึงมีสิทธิหกั ลดหย่อนอยูก่ ่อนแล้ว ต่อมาได้สมรสกัน ให้ยงั คงหักลดหย่อนได้
ดังนี้
(ก) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยา มิได้ มีอยู่ตลอดปี ภาษีที ี่ขอหักลดหย่อน ให้ต่างฝ่ ายต่างหักลดหย่อน
ได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้ มีอยู่ตลอดปี ภาษีที ี่ขอหักลดหย่อน และสามีภริ ยายื่นรายการ
โดยรวมคานวณภาษี ให้หกั ลดหย่อนรวมกันตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) ถ้าความเป็ นสามีภริ ยาได้ มีอยู่ตลอดปี ภาษีที ี่ ขอหักลดหย่อน และภริ ยายืน่ รายการโดย
แยกคานวณภาษี ให้สามีและภริ ยาต่างฝ่ ายต่างหักลดหย่อนได้ก่ ึงหนึ่ งของจานวนที่จ่ายจริ ง แต่รวมกันไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๑๐) กรณี มีการแปลงหนี้ใหม่ดว้ ยการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เงินกูย้ มื ระหว่างผูใ้ ห้กู้ ตาม (๑) ให้ยงั คงหัก
ลดหย่อนได้ตามจานวนที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ดังกล่าวข้างต้น ให้หมายความรวมถึง ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เพื่อชาระหนี้เงินกูย้ มื เพื่อซื้อ
เช่าซื้อ หรื อสร้างอาคารอยูอ่ าศัย หรื อห้องชุดด้วย ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ มื เพื่อชาระหนี้ส่วนที่ไม่เกินกว่า
หนี้ที่คา้ ง ชาระนั้น
ผูม้ ีเงินได้ตอ้ งมีหนังสื อรับรองตามแบบที่อธิบดีกาหนด จากผูใ้ ห้ให้กูย้ มื เพื่อเป็ นหลักฐานว่าได้มี
การจ่ายดอกเบี้ยสาหรับการกูย้ มื เงินเพื่อดาเนิ นการ ดังกล่าวนั้นด้วย
สอบถามข้ อมูล : กรมสรรพากร ๙๐ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๐๒ ๒๗๒ ๘๐๐๐

๒๐

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านการทางานและการมีรายได้
๑. การคุ้มครองแรงงาน
สิ ทธิการลา
- ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง การลาป่ วยตั้งแต่สามวันทางานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของ
แพทย์
- ลาพักผ่อนปี หนึ่งไม่นอ้ ยกว่าหกวันทางาน
- ลาเพื่อรับราชการทหาร
- ลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
- ลูกจ้างซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิ บวัน
สิ ทธิค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
- ไม่ ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็ นชายหรื อหญิ ง งานมีล ักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริ มาณเท่ากันให้
นายจ้างกาหนดค่า จ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียม
กัน
- ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทางาน สาหรับวันหยุดดังต่อไปนี้
(๑) วันหยุดประจาสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชัว่ โมง หรื อตามผลงานโดย
คานวณเป็ นหน่วย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
รวมถึงวันลาหยุดอื่นๆ ได้แก่ ลาป่ วย, ลาเพื่อรับราชการทหารแต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิ บวัน , แต่ไม่
เกินสี่ สิบห้าวัน
- ในกรณี ที่นายจ้างให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาในวันทางาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างใน
อัตราไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้าง ต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชัว่ โมงที่ทา หรื อไม่น้อยกว่าหนึ่ ง
เท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้าง ต่อหน่วยในวันทางานตามจานวนผลงานที่ทาได้สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็ นหน่วย
- ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างมีสิทธิรับค่าชดเชยจากนายจ้าง ตามระยะเวลาการทางานของลูกจ้าง

๒๑

สอบถามข้ อมูล : ๑. กลุ่มงำนกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง สำนักคุม้ ครองแรงงำน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๗๒๖๖
๒. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
๓. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

๒. เงินสงเคราะห์
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็ นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน หรื อตายหรื อใน
กรณีอื่นตามที่กาหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ซึ่งประกอบด้วย
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินที่ตกเป็ นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๖ (พรบ.คุม้ ครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑)
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑ (พรบ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑)
(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผูก้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) เงินหรื อทรัพย์สินที่มีผบู ้ ริ จาคให้
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๗) เงินรายได้อื่น
(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจัดให้มีบญั ชีประกอบด้วย
(๙) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวของบรรดา
สมาชิกแต่ละคน
(๑๐) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑)
สอบถามข้ อมูล : ๑. กลุ่มงำนกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง สำนักคุม้ ครองแรงงำน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๗๒๖๖
๒. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานพื้นที่ทุกพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร
๓. สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

๒๒

๓. การได้ รับการฝึ กอาชีพ
การฝึ กอาชีพ ผูด้ าเนินการฝึ กต้องทาสัญญาเป็ น หนังสื อกับผูร้ ับการฝึ กอาชีพ (สถานศึกษา หรื อ
สถานประกอบการ)ในกรณี ที่ผูร้ ับการฝึ กเป็ นผูเ้ ยาว์ การเข้าทาสัญญาการฝึ กต้องได้รับ ความยินยอมจากบิดา หรื อ
มารดา หรื อผูป้ กครอง หรื อบุคคลซึ่ งรับผูเ้ ยาว์น้ นั ไว้ในความปกครอง หรื ออุปการะเลี้ยงดู หรื อบุคคลซึ่ งผูเ้ ยาว์น้ นั
อาศัยอยู่ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
สอบถามข้ อมูล : กลุ่มงานส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานและการแข่งขัน
กรมพัฒนำฝี มือแรงงำน กระทรวงแรงงำน โทร.๐๒ ๖๔๓ ๔๙๘๖
www.dsd.go.th

๔. การจัดหางาน
รัฐให้บริ การจัดหางานให้ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริ การ
บริการที่ได้รับ
- ผูจ้ ดั หางานจะต้องจดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรื อสานักงานจัดหา
งานจังหวัด และการจัดหางานโดยเอกชนภายใต้การกากับดูแลของกรมจัดหางาน โดยสานักงานจัดหางานจะมีขอ้ มูล
ตาแหน่งงานว่าง และจัดงานให้ตรงกับคุณสมบัติของผูจ้ ดั หางาน
- ตลาดนัดแรงงาน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่สานักงานจัดหางานทุกจังหวัด และ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน หรื อเว็บไซด์ของกรมจัดหางาน
สอบถามข้ อมูล : สานักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน โทร. สายด่วน ๑๖๙๔
http://www.doe.go.th/index2.html

๕. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม และนายจ้างจ่ายเงินสมทบตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของกองทุน
นั้น เพื่อเป็ นหลักประกันแก่ลูกจ้างในกรณี ที่ลูกจ้างตาย หรื อออกจากงาน หรื อลาออกจากกองทุน
สอบถามข้ อมูล : ส่ วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม สานักนโยบายการออมและ
การลงทุน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
โทร. ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๒๐ www.fpo.go.th
๒๓

๖. กองทุนเงินทดแทน
- กรณีประสบอันตรายหรื อเป็ นโรคจากการทางาน
- กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทางาน
- กรณีตายหรื อสูญหายจากการทางาน
สอบถามข้ อมูล : สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร. ๐๒ ๙๕๖ ๒๓๔๕

๗. กองทุนประกันสั งคม
กรณี สมัครขอเป็ นผูป้ ระกันตน หรื อสถานประกอบการ สมัครให้ลูกจ้างแรงงานภายในสถาน
ประกอบการ และกองทุนเงินทดแทน
บริการที่ได้รับ
- กรณีประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสี ยชีวิต
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีชราภาพ
- กรณีวา่ งงาน
ผูป้ ระกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริ การสาธารณสุ ขจากหน่ว ยบริ การโดยให้เรี ยกเก็บ ค่าใช้จ่าย
เพื่อบริ การสาธารณสุขจากกองทุนเงินทดแทน แต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
สอบถามข้ อมูล : สานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
โทร. ๐๒ ๙๕๖ ๒๓๔๕

๒๔

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านนันทนาการ
มีการจัดหาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและการทากิจกรรมนันทนาการอื่นๆให้แก่ประชาชน
บริการที่ได้รับ
๑. จัดให้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ การทากิจกรรมนันทนาการ เช่น สวนสัตว์ อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ กขชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็ นต้น
๒. จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ เช่น การแข่งขันกีฬา การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
สอบถามข้ อมูล : ๑. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
โทร. ๐๒ ๕๖๑ ๐๗๗๗, ๐๒ ๕๗๙ ๖๖๖๖
www.dnp.org.th
๒. การกีฬาแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒ ๓๖๙ ๐๙๙๙
www.sat.or.th
๓. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร. ๑๖๗๒
www.tat.or.th
๔. สวนสัตว์ดุสิต
โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๒๐๐๐ โทรสาร. ๐๒ ๒๘๒ ๙๒๔๕
www.dusitzoo.org.th

๒๕

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านกระบวนการยุติธรรม
ให้ความช่วยเหลือและพิทกั ษ์สิทธิให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรื อผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม
บริการที่ได้รับ
๑. ผูถ้ ูกจับมีสิทธิ พบและปรึ กษาทนายความสองต่อสอง และสามารถร้องขอทนายความเพื่อว่า
ความให้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
๒. เด็ ก หรื อเยาวชนอายุไ ม่ เกิ น ๑๘ ปี ที่ เป็ นผูก้ ระท าความผิ ด หรื อถู ก กระท าต้องมี นัก สั งคม
สงเคราะห์ และนักจิตวิทยาในการสอบปากคา
๓. เมื่อถูกจับ ผูถ้ ูกจับสามารถมีสิทธิขอประกันตัวได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง โดยผูม้ ีสิทธิประกัน
ตัวผูต้ อ้ งหา คือ บิดา มารดา สามี ภริ ยาหรื อญาติของผูต้ อ้ งหาและตัวผูต้ อ้ งหาเอง ทั้งนี้ตารวจ
จะเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรื อไม่
๔. ได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู ้ สี ยหายในคดีอาญาเนื่องจากการกระทา
ผิดของผูอ้ ื่น หรื อการกระทาของผูเ้ สี ยหายไม่เป็ นความผิด โดยผูย้ ื่นอาจจะเป็ นผูเ้ สี ยหรื อจาเลย
ทายาท ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรื อผูอ้ นุบาล บุพการี ผูส้ ื บสันดาน สามีหรื อภรรยา หรื อผูท้ ี่
ได้รับการแต่งตั้งเป็ ฯหนังสื อจากผูเ้ สี ยหาย จาเลยหรื อทายาท
สอบถามข้ อมูล : ๑. กรมคุม้ ครองสิ ทธิและเสรี ภำพ กระทรวงยุติธรรม
โทร. ๐๒ ๕๐๒ ๘๒๑๙-๒๓
๒. สานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผเู ้ สี ยหายและจาเลยในคดีอาญา
กระทรวงยุติธรรม โทร. ๐๒ ๕๐๒ ๘๐๘๓ ,๐๒ ๕๐๒ ๖๕๓๖

๒๖

สิ ทธิประโยชน์ สวัสดิการด้ านบริการทางสั งคมทั่วไป
๑. เด็ก
เด็ก/เยาวชน แรกเกิดถึง ๑๘ ปี ที่อยู่สภาวะยากลาบาก หรื ออยู่ในครอบครัวที่ประสบปั ญหามี
สิ ทธิขอรับสวัสดิการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
บริการที่ได้รับ
๑. การสงเคราะห์เด็กในสถานสงเคราะห์/สถานแรกรับ/สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็ก
๒. การสงเคราะห์เด็กในครอบครัวโดยการให้คาปรึ กษาแนะนา สิ่ งของหรื อเงินช่วยเหลือ
๓. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์พร้อมค่าสนับสนุนเลี้ยงดู
๔. การจัดหาพ่อแม่บุญธรรม
สอบถามข้ อมูล : ๑. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๑๐, ๐๒ ๖๒๘ ๓๓๖๒, ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๑๓
( และที่สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด )
๒. ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๕๐๘๔

๒. สตรี
จัดการฝึ กอาชี พ สงเคราะห์ คุม้ ครองสวัส ดิภาพสตรี ตลอดจนการช่ วยเหลื อกรณี ตกเป็ น
เหยือ่ ค้ามนุษย์ (ทั้งเด็กและสตรี )
บริการที่ได้รับ
๑. ให้การฝึ กอาชีพและพัฒนาคุณภาพในศูนย์สงเคราะห์และฝึ กอาชีพสตรี ๘ แห่ง
๒. ให้การสงเคราะห์ คุม้ ครองสวัสดิกภาพและฟื้ นฟูปรับสภาพทางร่ างกาย จิตใจ แก่เด็ก
และสตรี ที่ ป ระสบปั ญ หาทางสั ง คม หญิ ง และเด็ ก ที่ ต กเป็ นเหยื่อ การค้ามนุ ษ ย์ใ น
สถานค้มครองและพัฒนาอาชีพ ๔ แห่ง
๒๗

๓. ให้การฝึ กอาชีพระยะสั้น หลักสู ตร ๘๘ วัน แก่สตรี และเยาวชสตรี ในชุมชน รวมทั้ง
ให้การสนับสนุนรวมกลุ่มประกอบอาชีพภายในพื้นที่
๔. ให้การอบรมความรู ้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงชักจูงไปค้าประเวณี แก่เยาวชนชาย-หญิง
๕. ประสานการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่เด็กและสตรี ที่ประสบปัญหาการค้าประเวณี
หรื อถูกล่อลวงตลอดจนการถูกละเมิดสิ ทธิ
สอบถามข้ อมูล : สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๕๐๓๐, ๐๒ ๖๒๘ ๒๘๙๑

๓. ผู้สูงอายุ
บุคคลที่มีสัญชาติไทยและอายุเกิน ๖๐ ปี บริ บูรณ์ข้ นึ ไปมีสิทธิได้รับสวัสดิการในการพัฒนาตนเอง
ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัย ที่อยูอ่ าศัย การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เป็ นต้น
บริการที่ได้รับ
๑. การอุปการะในสถานสงเคราะห์ ๒๐ แห่ง และศูนย์พฒั นาการจัดสวัสดิการผูส้ ูงอายุ ๑๒ แห่ง
๒.การรับ การสนับสนุ นการดาเนิ นงานศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูส้ ู งอายุในวัด โดย
ชุมชน
๓.การบริ การทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จดั ไว้เป็ นกรณีพิเศษ
๔.การประกอบอาชีพหรื อฝึ กอาชีพที่เหมาะสม
๕.การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครื อข่าย
หรื อชุมชน
๖.การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัย ในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ หรื อ บริ การ
สาธารณะอื่นๆ
๗.การช่วยเหลือค่าโดยสารพาหนะตามความเหมาะสม
๘.ให้คาแนะนาปรึ กษาในทางคดีหรื อแก้ไขปัญหาครอบครัว
๙.การช่วยเหลือผูส้ ู งอายุที่ได้รับอันตรายจากการทารุ ณกรรมหรื อถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายหรื อถูกทอดทิ้ง
๑๐. การจัดที่พกั อาศัย อาหาร เครื่ องนุ่งห่มตามความจาเป็ นอย่างทัว่ ถึง
๒๘

๑๑. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจาเป็ นอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม (จ่ายเป็ นรายเดือน ในอัตรา
เดือนละ ๕๐๐ บาท)
๑๒. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามศาสนา
๑๓. อื่นๆตามที่คณะกรรมการผูส้ ูงอายุแห่งชาติ (กผส.)ประกาศกาหนด
๑๔. ค่าจัดการศพผูส้ ูงอายุ (ผูจ้ ดั การศพสามารถขอรับค่าจัดการศพผูส้ ูงอายุรายละ ๒,๐๐๐ บาท)
สอบถามข้ อมูล : สานักงานส่งเสริ มและพิทกั ษ์ผูส้ ูงอายุ
สานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๖๑๒ ๘๘๐๖ ,๐๒ ๖๑๒ ๘๘๐๘
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ท้องถิ่นที่มีการให้บริ การในรู ปสถานสงเคราะห์

๔. ครอบครัว
๔.๑ การช่ วยเหลือ คุ้มครองครอบครัวผู้มีรายได้ น้อย
บริการที่ได้รับ
๑. การให้บริ การให้คาปรึ กษาแนะนา
๒. การสงเคราะห์เงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณีฉุกเฉิน
๓. การช่วยเหลือเป็ นเงินทุนประกอบอาชีพกลุ่มย่อยครอบครัว
๔. บริ การที่พกั ชัว่ คราว
สอบถามข้ อมูล : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๗๐
(หรื อสานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด)
๔.๒ การช่ วยเหลือในการขจัดความรุนแรงในครอบครัว
บุคคลที่ ถูกกระท าด้วยความรุ นแรงในครอบครัว หรื อบุคคลอื่นใดที่พ บเห็น หรื อทราบการ
กระทาด้วยความรุ นแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติ ขจัดความ
รุ นแรงในครอบครัว มาตรา ๕ และการแจ้งความต่อพนักงานจะได้รับความคุม้ ครอง และไม่ก่อให้เกิดความรับผิด
แก่ผูแ้ จ้งทั้งทางแพ่งและอาญา โดยอาจแจ้งความทางวาจา เป็ นหนังสื อ ทางโทรศัพท์ หรื อวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
๒๙

ทาง อิเล็ก โทรนิ ก ส์ ก็ไ ด้ และให้ถื อเป็ นการร้องทุก ข์โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาตาม
มาตรา ๖
แต่ถา้ ไม่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๓ เดือน นับแต่ผทู ้ ี่ถูกกระทาด้วยความรุ นแรง
ตามที่อยูใ่ นสภาพและมีโอกาสจะแจ้งความ ได้ ถือว่าคดีน้ นั ขาดอายุความ
สอบถามข้ อมูล : สานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร ๐ ๒๓๐๖ ๘๖๐๐

๕. คนพิการ
การสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาให้คนพิ การมีคุณภาพชี วิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ โดยคน
พิการมีสิทธิได้รับสิ่ งอานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ
บริการที่ได้รับ
๑. การจดทะเบียนคนพิการเพื่อใช้สิทธิตามกฎหมาย
๒. การรับการรักษาพยาบาลและการฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยกายอุปกรณ์ และ
เครื่ องช่วยเหลือคนพิการใช้สิทธิขอรับบริ การได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล
ที่มีบริ การ
๓. การรับการศึกษาพื้นฐานและอาชีวศึกษา
๔. การให้การฝึ กอาชีพโดยศูนย์ฟ้ื นฟูอาชีพคนพิการ ๘ แห่ งและสถาบันและศูนย์พฒั นาฝี มือ
แรงงานทัว่ ประเทศ
๕. การบริ ก ารจัดหางานส าหรั บ คนพิ การและสถานประกอบการ รวมทั้งการส่ งเสริ ม การ
ประกอบอาชีพ
๖. การให้บ ริ การเงินกู้เพื่ อประกอบอาชี พ และเงินอุดหนุ นกิจกรรมที่ ดาเนิ นเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
๗. การให้ค วามช่ วยเหลื อเงินสงเคราะห์ครอบครัวในกรณี ยากจนขัดสนและอยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก
๘. สิ ทธิการได้รับเบี้ยยังชีพ สาหรับคนพิการระดับรุ นแรงจนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและ
ประกอบอาชีพการงานได้(เดือนละ๕๐๐ บาท)

๓๐

๙. การออกกาลังกายหรื อเล่นกีฬา
๑๐. การลดหย่อนภาษี
สอบถามข้ อมูล : ๑. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิลาเนาที่อยู่ หรื อ
สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๕๘๒๐ , ๐๒ ๒๘๐ ๔๙๖๖
๒. กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๖๐
๓. กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๖๖๐๐, ๐๒ ๒๔๘ ๓๓๑๓
๔. สานักงานจัดหางานจังหวัด
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
โทร. ๐๒ ๒๔๗ ๙๔๒๓, ๐๒ ๒๔๕ ๒๐๘๕
๕. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ฝ่ ายกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ
สานักงานส่งเสริ มและพิทกั ษ์คนพิการ
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๗๙๙๑-๓
๖. สานักส่งเสริ มและพิทกั ษ์คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๖๔๔ ๗๙๙๑-๔
๗. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๒ ๒๔๓ ๖๘๒๘
๘. กรมสรรพากร
โทร ๐๒ ๒๗๒ ๘๐๐๐

๓๑

๖. คนยากจน ยากไร้
๖.๑ ผู้มีรายได้ น้อย และผู้ไร้ ที่พงึ่ และ ผู้ประสบปัญหาทางสั งคมกรณีฉุกเฉิน
บริการที่ได้รับ
๑. ช่วยเหลื อด้านการเงิน หรื อสิ่ งของแก่ ผูม้ ี รายได้น้อย และผูไ้ ร้ที่พ่ ึ ง เป็ นวงเงินใน
การช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท ต่อครอบครัว (ปี ละไม่เกิน ๒ ครั้ง)
๒. ผูป้ ระสบปัญหาทางสังคมกรณี ฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลือเป็ นเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐
บาท ต่อครั้ง /ครอบครัว
สอบถามข้ อมูล : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๗๐, ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๖๒
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
www.m-society.go.th
สานักตรวจและประเมินผล
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร ๐๒ ๓๐๖ ๘๗๐๙
๖.๒ การรับจานา
บริการที่ได้รับ
๑. การให้บริ การสถานธนานุบาลในเขตกรุ งเทพมหานคร
๒. การให้บริ การสถานธานุเคราะห์
๓. การให้บริ การของโรงรับจานาเอกชนทัว่ ประเทศ
สอบถามข้ อมูล : สานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
โทร. ๐๒ ๒๘๑ ๗๕๐๐ ต่อ ๑๐๑ - ๑๐๖

๓๒

๗. คนไร้ ที่พงึ่
คนเร่ ร่อน คนไร้ที่พ่ึง คนขอทานจะได้รับการดูแลจากรัฐตามความเหมาะสม
บริการที่ได้รับ
๑. บริ การที่พกั ชัว่ คราว
๒. อุปการะในสถานสงเคราะห์ ๙ แห่งและสถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึง ๒ แห่ง
๓. การให้คาแนะนาด้านบริ การ และการช่วยเหลือจากหน่วยสารวจและช่วยเหลือ
คนเร่ ร่อน ขอทาน
๔. การให้บริ การฟื้ นฟูและพัฒนาศักยภาพคนเร่ ร่อนเพื่อป้ องกันการถูกล่อลวง
๕. การสงเคราะห์ส่งกลับภูมิลาเนา
สอบถามข้ อมูล : สานักบริ การสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๑๗๐,๐๒ ๖๕๙ ๖๒๖๒

๘. ผู้ประสบภัย
ให้การช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาแก่ผปู ้ ระสบภัย
๘.๑ กรณีเกิดภัย
บริการที่ได้รับ
ให้การช่ วยเหลื อเป็ นสิ่ งของหรื อจ่ ายเป็ นเงินโดยคานึ งถึงสภาพเหตุการณ์และความ
เหมาะสม ตามด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
- ด้านสังคมสงเคราะห์และฟื้ นฟูผปู ้ ระสบภัย
- ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
- ด้านพืช
- ด้านประมง
- ด้านปศุสัตว์
- ด้านการเกษตรอื่น
- ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ด้านการปฏิบตั ิงานให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
๓๓

สอบถามข้ อมูล : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๓๗ ๓๐๐๐
๘.๒ กรณีหลังภัยสงบและผู้ตกทุกข์ ได้ ยากทั้งในและต่ างประเทศ
บริการที่ได้รับ
๑. สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนที่ประสบภัยเป็ นเงินหรื อสิ่ งของ
๒. สงเคราะห์ครอบครัวผูม้ ีรายได้น้อยที่ ประสบภัยโดยสนับสนุ นการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ
๓. สร้างความมัน่ คงด้านอาชีพและเพิ่มรายได้ โดยการฝึ กอาชีพแก่สตรี ที่ประสบภัย
หรื อสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ
๔. บริ การที่พกั อาศัยใน “บ้านพักคนจนเมือง”
๕. ส่ งผูต้ กทุกข์ได้ยากทั้งในและต่างประเทศกลับภูมิลาเนา
สอบถามข้ อมูล : สานักบริ การสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๗๐-๒

๙. ผู้ติดเชื้อเอดส์ หรื อผู้ได้ รับผลกระทบจากปัญหาเอดส์
ผู ้ติ ด เชื้ อ ผู ้ป่ วยโรคเอดส์ ต ลอดจนผู ้ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาเอดส์ จ ะได้รั บ การ
ช่วยเหลือตามความเหมาะสม
บริการที่ได้รับ
๑. อุปการะในสถานสงเคราะห์แด็กอ่อน ๔ แห่ง
๒. การสงเคราะห์ครอบครัว
๓. การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพสาหรับผูป้ ่ วยเอดส์
๔. เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ (คนละ ๕๐๐ บาท/เดือน)

๓๔

สอบถามข้ อมูล : ๑. สานักส่งเสริ มและพิทกั ษ์ผดู ้ อ้ ยโอกาส
โทร. ๐๒ ๖๕๙ ๖๒๕๕-๙
๒. สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
๓. ศูนย์พฒั นาสังคม ทุกจังหวัด
๔. กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น และอปท. ทุกแห่ง

๑๐. ที่ดินทากิน
กระบวนการปฏิรูป ที่ ดินมุ่งเน้นจัดที่ ทากินและอยู่ อาศัยแก่ เกษตรกรและผูป้ ระสงค์จะเป็ น
เกษตรกร ไม่ว่าจะเป็ นผูย้ ากจน ผูส้ าเร็ จการศึกษาทางด้านการเกษตร และบุตรของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทากินเป็ น
ของตน โดยจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทาประโยชน์ในที่ดินของรัฐและในที่ดินเอกชนที่ ส.ป.ก. จัดซื้อมา
สอบถามข้ อมูล : สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขที่ ๑ ถนนราชดาเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุ งเทพฯ
โทร.๐๒ ๒๘๒ ๙๐๐๔ โทรสาร. ๐๒ ๒๘๑ ๐๘๑๕, ๐๒ ๒๘๑ ๕๖๔๙

๑๒. อื่นๆ
สิ ทธิของประชาชนที่ได้รับจากสวัสดิการด้านอื่นๆ
บริการที่ได้รับ
๑. การได้รับสิ ทธิในการลดหย่อนภาษีจากเงินที่ได้บริ จาค ซึ่งสามารถลดหย่อนได้ท้ งั จาก
การบริ จาคในนามบุคคล ไม่เกิน ๑๐% ของเงินได้สุทธิ และ หน่วยงาน ห้างร้านที่เป็ น
นิติบุคคล สามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน ๒ % ของกำไรสุทธิ เป็ นต้น
๒. การได้รับการรับรองหรื อคุม้ ครองศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพและความ
เสมอภาคตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย หรื อตามกฎหมายไทย หรื อตาม
สนธิ สัญ ญาที่ ประเทศไทยมี พ ันธกรณี ที่ จะต้องปฏิ บัติตาม ทั้งนี้ ถ ้าผูใ้ ดไม่ ให้ ความ
ร่ วมมือหรื อต่อสู้ขดั ขวางการรับรองหรื อคุม้ ครองสิ ทธิจะต้องได้รับโทษ
๓. การมีสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริ มและรักษาสภาพแวดล้อม
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๔. การได้รับการปกป้อง ค่าชดเชยทดแทนค่าเสี ยหายจากรัฐ กรณีได้รับความเสี ยหายจาก
ภยันตรายที่เกิดจากการกระจายมลพิษหรื อภาวะเป็ นพิษที่มี สาเหตุมาจากกิจการหรื อ
โครงการริ เริ่ ม รับการสนับสนุนจากรัฐหรื อรัฐวิสาหกิจ
๕. สามารถร้ อ งทุ ก ข์ก ล่ าวโทษผูก้ ระท าความผิ ด ต่ อ พนัก งานเจ้าหน้าที่ เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
กฎหมายสิ่ งแวดล้อม
๖. องค์กรเอกชนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็ นองค์กรนิติบุคคลที่มีกิจกรรมในการคุม้ ครอง
สิ่ ง แวดล้อมหรื ออนุ รัก ษ์ธ รรมชาติ มี สิ ท ธิ ได้รับ การช่ วยเหลื อจากภาครั ฐ เช่ น การ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ เป็ นต้น
๗. การได้รับสิ ทธิในการสมัครเป็ นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อรับการสนับสนุนค่า
จัดการศพและหรื อเงินสงเคราะห์ครอบครัวตลอดจนสิ ทธิ อื่น ๆในการเป็ นสมาชิ ก
ฌาปนกิจสงเคราะห์
๘. บุคคลที่ได้กระทาความดีความชอบเป็ นประโยชน์แก่บา้ นเมือง ศาสนาและประชาชน
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เห็นสมควรจะได้รับประทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๙. บุคคลที่สมัครเป็ นอาสาสมัครจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กาหนด เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๖๐๐ บาท เป็ นต้น
๑๐. องค์การสวัสดิการสังคมที่ได้รับการรับรองเป็ นองค์กรสาธารณประโยชน์หรื อองค์กร
สวัสดิการชุมชนจะได้รับสิ ทธิในการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุน การช่วยเหลือด้าน
วิชาการและการพัฒนาบุคลากรจากกองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
๑๑. กองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
(๑) มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการลงทุน เช่น พัฒนาอาชีพ การมีงานทา และ
รายได้ และบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจาเป็ นเร่ งด่วน
(๒)มีการส่ งเสริ มและพัฒนาหมู่บา้ นและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ เช่น มีการ
จัดระบบเงินกองทุน และบริ หาร จัดการเงินกองทุน
(๓)มีการเสริ มสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บา้ นและชุมชนเมือง เช่น มีศูนย์
เรี ยนรู ้เสริ มสร้างศักยภาพ และส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียง
(๔)มี ก ารกระตุ้น เศรษฐกิ จ ในระดับ ฐานรากโดยมี ก ารเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ม กัน ทาง
เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
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๑๒.มาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน
(๑) มาตรการลดค่าใช้จ่ายน้ าประปาของครัวเรื อน
(๒) มาตรการลดค่าไฟฟ้าของครัวเรื อน
(๓) มาตรการลดค่าใช้จ่าย เดินทางรถโดยสารประจาทาง
(๔) มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟ ชั้น ๓
๑๓. กองทุนในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กองทุนเด็ก
มี ทุ น ใช้จ่ายในการสงเคราะห์ คุ้ม ครองสวัส ดิ ภาพ และส่ งเสริ มความประพฤติ เด็ ก
รวมทั้งครอบครัว และครอบครัวอุปถัมป์ ของเด็ก ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองเด็ก
กองทุนผูส้ ูงอายุ
มีทุ นใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุม้ ครองการส่ งเสริ ม และการสนับสนุ นผูส้ ู งอายุ ตามพระ
ราชบัญญติผสู ้ ูงอายุ
กองทุนส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
มีทุ นส าหรั บ การใช้จ่ายเกี่ ยวกับการคุ้มครองและพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตคนพิ ก าร การ
ส่งเสริ มและการดาเนินงานด้านการสงเคราะห์ ช่วยเหลื อคนพิการ การฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษา และการ
ประกอบอาชี พคนพิการ รวมทั้งการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการดาเนิ นงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดย
จัดสรรให้อย่างเป็ นและทัว่ ถึง
กองทุนส่งเสริ มการจัดสวัสดิการสังคม
มี ทุ น ใช้จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ก ารสั ง คมตามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การจัด
สวัสดิการสังคม
การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ มีภารกิ จให้การสนับสนุ นแก่
องค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคม และสนับสนุ นเงินอุดหนุ นแก่ องค์การ
สวัส ดิ ก ารสั งคมภาคเอกชน เป็ นค่ า ใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ/กิ จกรรม ที่ ให้บ ริ ก ารสั งคมสงเคราะห์ ให้ แ ก่
ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดมา
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ปรึกษาสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับสวัสดิการสั งคม
▪ ศูนย์ ประชาบดี
▪ ศูนย์ บริการข้ อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
▪ สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่ งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรื อ
▪ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓๐๐
๑๑๑๑
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**********************************************

๓๘

