
 

 

ฉบับส่งคณะกรรมการอำนวยการ 7 ตค. 64 
 

(ร่าง) 
ประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  

เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. .... 

---------------------- 
 

อาศัยอำนาจตามนิยามคำว่า “สถานพยาบาลยาเสพติด” และ “สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด” ใน มาตรา ๑๐๘ ประกอบมาตรา ๑๑๑ (๔) แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๒  กำหนดสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ไว้ ๒ แบบ 
ได้แก่ 
           ก. สถานพยาบาลยาเสพติด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
                                     (๑) ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
                  (๒) ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล 
           ข. ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติยาเสพติด 

  ข้อ ๓  ให้โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาล
ยาเสพติด ตามนิยามคำว่า “สถานพยาบาลยาเสพติด” ใน มาตรา ๑๐๘  โดยไม่ต้องมีการประกาศรายชื่อ
สถานพยาบาลนั้น 

  ข้อ ๔  ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามประกาศ
กระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามกฎหมายฉบับนี้ 

  ข้อ ๕  ให้สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ ตามข้อ ก.(๑) ที่ไม่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ตามข้อ ก (๒) หรือสถาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามข้อ ข.ประสงค์จะเป็น สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานที่ฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ยื่นขออนุญาตกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

  ข้อ ๖ สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามที่ขออนุญาต
ตามข้อ ๕ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นสถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดตามมาตรา ๑๒๑ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

  ข้อ ๗ การขออนุญาต หลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการอนุญาต สถานพยาบาลยาเสพติด หรือสถาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดประกาศกำหนด 

  ข้อ ๘ ให้ผู้ขออนุญาต ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ยื่นขอรับอนุญาตได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู   
ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย ์



 

 

  ข้อ ๙ ผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๕ ข้อ ๖ สามารถดำเนินการได้เมื ่อได้มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุขระบุชื่อสถานพยาบาลหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  ข้อ ๑๐ ผู้ได้รับอนุญาต ตามข้อ ๕ หรือ ข้อ ๖ มีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการ
ต่อไปในปีถัดไปทุกสิ้นปี  ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไป  หากไม่แจ้งผู้อนุญาตถือว่าไม่ประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อไป และจะดำเนินการออกประกาศยกเลิกชื่อสถานพยาบาลยาเสพติดหรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ .......................................... 
                                      ...................................................................... 
                                                                                         รองนายกรัฐมนตรี 
                                 ประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

  เร่ือง  จัดต้ังสถานพยาบาล  ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ…  

…………………….. 
  อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลและสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ....ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
ออกประกาศดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ชื่อว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาล  ประเภท
สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ พ.ศ…” 
  ข้อ ๓ ให้โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานที่บำบัด
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประเภทสถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ข้อ ๔ ให้สถานพยาบาลที่เป็นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ไม่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามรายชื่อที่ระบุเป็นสถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  ดังต่อไปนี้  
ลําดับที่                        ชือ่สถานที่                                                 ที่ตั้ง  
๑. กรุงเทพมหานคร  

๑.๑  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ สะพานมอญ  เลขที่ ๓-๕ ถนนเจริญกรุง  
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร  
                                                                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
๑.๒  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ ราชปรารภ                      เลขที่ ๕๐๙  
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             วัดดิสหงสาราม (วัดมักกะสัน)  
                                                                         ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน  
                                                                         เขตราชเทวี  
                                                                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๑.๓  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓  บางซื่อ                         เลขที่ ๕๙๖ ถนนเตชะวณิช  
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ     
                                                                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
๑.๔  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง                          เลขที่ ๔๓๙๕ ถนนประชาสงเคราะห์  
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             แขวงดินแดง เขตดินแดง   
                                                                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๑.๕  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕ จุฬาลงกรณ ์                   เลขที่ ๒๔๘ ซอยจุฬาฯ ๙ ถนนพญาไท       
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน            
                                                                         กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
๑.๖  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖  สโมสรวัฒนธรรมหญิง        เลขที่ ๔๒๖  



 

 

       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนพิษณุโลก (ซอยพิษณุโลก ๑)  
                                                                          แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต   
                                                                          กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   
๑.๗  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗ บุญมี ปุรุราชสรรค์             เลขที ่๖๖๓ ถนนสาธุประดิษฐ์  
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
                                                                          กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๘  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๘ บุญรอด รุ่งเรือง                เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๒ ซอยอุดมสุข ๑๘       
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนสุขุมวิท ๑๐๓  
                                                                          แขวงบางนา เขตบางนา   
                                                                          กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
๑.๙  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๙  เขตประชาธิปไตย              เลขที่ ๒๕๗/๑ ถนนวิสุทธกิษัตริย์       
       สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐  
๑.๑๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๐ สุขุมวิท                        เลขที่ ๗๒๒ ซอยสุขุมวิท ๓๐  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน  
                                                                           เขตคลองเตย  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
๑.๑๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ์                     เลขที่ ๕๑/๑๓ ซอยประดิพัทธ์ ๗               
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงสามเสนใน เขตพญาไท   
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๑.๑๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ       เลขที่ ๘๖๐/๓๗ ซอยประดู่ ๔๐  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนเจริญกรุง ๑๐๗  
                                                                           แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม              
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๑๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๓ ไมตร ีวานิช                   เลขที่ ๕๒๗ ถนนทรงวาด  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ซอยอาเนียเก็ง แขวงจักรวรรดิ์  
                                                                           เขตสัมพันธวงศ์   
                                                                           กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๐๐ 
๑.๑๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๔ แก้ว สีบุญเรือง               เลขที่ ๓๘๙/๑ ซอยจันทร์ ๔๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร  
                                                                           เขตบางคอแหลม  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๑๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๕ ลาดพร้าว                      เลขที่ ๑๗๙/๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ซอยลาดพร้าว ๔๑ (ซอยภาวนา)           



 

 

                                                                           แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง   
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ 
๑.๑๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ ลุมพิน ี                         เลขที่ ๑๖๑/๘๒ ซอยปลกูจิต  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี  
                                                                            เขตปทุมวัน  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
๑.๑๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๗ ประชานิเวศน์                  หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนเทศบาลสงเคราะห์  
                                                                            แขวงลาดยาว เขตจตุจักร     
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
๑.๑๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๘ มงคล วอน วังตาล            เลขท่ี ๘๖๓/๒ ซอยวัดไผ่เงิน  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนจันทน์ แขวงบางโคล่  
                                                                            เขตบางคอแหลม  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๑๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๙ วงศ์สว่าง                       เลขที่ ๖๗๕ ถนนบางซื่อ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
๑.๒๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๐ ธนาคารนครหลวงไทย        เลขที่ ๒๙/๑ ซอยเฉลิมเขต ๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนยุคล แขวงเทพศิรินทร์  
                                                                            เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 
๑.๒๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ วัดธาตุทอง                     เลขที่ ๒๑๔ ถนนสุขุมวิท ๖๓  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               (ภายในวัดธาตุทอง)  
                                                                            แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
๑.๒๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๒ วัดปากบ่อ                      เลขที่ ๒๓๕ ซอยอ่อนนุช ๓๕  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง  
                                                                            เขตสวนหลวง  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
๑.๒๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๓ สี่พระยา                        เลขที่ ๓๘๓/๔ ถนนสี่พระยา  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงสี่พระยา เขตบางรัก  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
๑.๒๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๔ บางเขน                         เลขที่ ๖๒ ถนนพหลโยธนิ ๔๕  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  



 

 

                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐  
๑.๒๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๕ ห้วยขวาง                       เลขที่ ๒ ถนนประชาอุทิศ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
๑.๒๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๖ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์        ถนนเทศบาลสาย ๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๑.๒๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๗ จันทร์ ฉิมไพบูลย์               เลขที่ ๓๕๙ ถนนเทอดไท  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี   
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๑.๒๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี                        เลขที่ ๑๒๔/๑๖ ถนนกรุงธนบุรี  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๑.๒๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง นชุเนตร                    เลขที่ ๒๗/๒๑ ซอยวุฒากาศ ๔๙   
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ  
                                                                             เขตจอมทอง  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
 
๑.๓๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๐ วัดเจ้าอาม                       เลขที่ ๑๖๔/๗๙ ถนนบางขุนนนท์  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  
๑.๓๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๑ เอิบ-จิตร ทังสุบุตร           เลขที่ ๒๕๒ ถนนจรัญสนทิวงศ์  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  
๑.๓๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๒ มาริษ ตินตมุสิก               เลขที่ ๙๑ ซอยสุขุมวิท ๖๔/๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงบางจาก เขตพระโขนง  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐   
๑.๓๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๓ วัดหงส์รัตนาราม             เลขที่ ๑๒๗ ถนนวังเดิม ซอยวังเดิม  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่  
                                                                           กรุงเทพมหานคร  ๑๐๖๐๐  
๑.๓๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๔ โพธิ์ศรี                         เลขที่ ๑๕๑ ถนนสุขุมวิท ๕๖  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงบางจาก เขตพระโขนง   
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
๑.๓๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ หัวหมาก                       เลขที่ ๔  



 

 

        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ซอยรามคำแหง ๔๐ (เสริมมิตร)  
                                                                           ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก  
                                                                           เขตบางกะปิ  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  
๑.๓๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๖ บุคคโล                         เลขที่ ๗๗๙/๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              เชิงสะพานเจริญนคร ๘  
                                                                           ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง  
                                                                           เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๑.๓๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๗ ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา  เลขท่ี ๒๐๔๔ ถนนพัฒนาการ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ 
๑.๓๘  ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ         เลขที่ ๗๒ ถนนทหาร  
         สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                             แขวงถนนนครไชศรี เขตดุสิต  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
๑.๓๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๙ ราษฎร์บูรณะ                 เลขที่ ๔๖ ถนนราษฎ์บรูณะ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
๑.๔๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ บางแค                         เลขที่ ๕๗๘ ซอยเพชรเกษม ๙๐  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ                                
                                                                           เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
๑.๔๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๑ คลองเตย                      เลขที่ ๑๓๙ ถนนอาจณรงค์  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
  
๑.๔๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๒ ถนอม ทองสิมา               เลขที่ ๑ ซอยพระราม ๒ ซอย ๕๔  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดำ  
                                                                           เขตบางขุนเทียน  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
๑.๔๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ มีนบุรี                          เลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๑ ถนนสหีบุรานุกิจ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
๑.๔๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก           เลขที่ ๙๖/๕ หมู่ที่ ๙ ถนนสุวินทวงศ์            
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงลำผักชี เขตหนองจอ  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐  



 

 

๑.๔๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๕ ร่มเกล้า                        เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๔  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              ถนนเคหะชุมรมร่มเกล้า  
                                                                           แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐ 
๑.๔๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๖ กันตารัติอุทิศ                  เลขที่ ๕๒๓/๒ ถนนลาดกระบัง  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                              แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง  
                                                                           กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐   
๑.๔๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๗ คลองขวาง                     เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนจรัญสนิทวงศ์ ๑๓  
                                                                            แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
๑.๔๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๘ นาควัชระอุทิศ                 เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ           
                                                                            แขวงหนองแขม เขตหนองแขม  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๒   
๑.๔๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๙ วัดชัยพฤกษมาลา             เลขที่ ๗/๒ หมู่ที่ ๔ แขวงตลิ่งชัน  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                               แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชนั  
                                                                            กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
๑.๕๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๐ บึงกุ่ม                            เลขที่ ๑๙๐ หมู่ที่ ๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ถนนสุขาภิบาล ๒  
                                                                             แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
๑.๕๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ วัดไผ่ตัน                         เลขที่ ๑๒/๑๐ ซอยพหลโยธิน ๑๕  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
                                                                             เขตพญาไท  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๑.๕๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๒ สามเสนนอก                    เลขที่ ๒๐๐๐/๓๐  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ถนนประชาสงเคราะห์  
                                                                             แขวงดินแดง เขตดินแดง  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ 
๑.๕๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๓ ทุ่งสองห้อง                      หมู่ที่ ๒ ถนนวภิาวดี-รังสิต  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                หมู่บ้านการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง  
                                                                             แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 



 

 

๑.๕๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๔ ทัศน์เอีย่ม                       เลขที่ ๓๖๔/๗๙ หมู่ที่ ๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ถนนพุทธบูชา  
                                                                             แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
๑.๕๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๕ เตชะสัมพันธ์                    เลขที่ ๒๗/๔ ถนนพระราม ๓  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา    
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๕๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๖ ทับเจริญ                         เลขที่ ๔๓/๑ หมู่ที่ ๑๒  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                ซอยนวลจันทร์ ถนนรามอินทรา   
                                                                             แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม  
                                                                             กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 
๑.๕๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๗ บุญเรือง ล้ำเลิศ                 เลขที่ ๕ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙   
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 แขวงหนองบอน เขตประเวศ  
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
๑.๕๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๘ ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม           เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๙  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 ถนนสุขสวัสดิ์ ๓๐  
                                                                              แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ   
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
๑.๕๙ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๙ ทุ่งครุ                              เลขที่ ๔๖ ถนนประชาอุทิศ  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ    
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐ 
๑.๖๐ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ รสสุคนธ์ มโนชญากร           เลขที่ ๖๐ ถนนสรงประภา  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง              
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
๑.๖๑ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ สังวาล ทัสนารมย์               เลขที่ ๑๙/๕ หมู่ ๓  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 ซอยสายไหม ๓๔ ถนนสายไหม   
                                                                              แขวงสายไหม เขตสายไหม              
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
๑.๖๒ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๒                                     เลขที่ ๖๘  
        ตวงรัชฎ ์ศศะนาวินภักดี ฐานปัญญา                           ซอยศาลธนบุรี ๑๙ แยก ๕ 
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 ถนนศาลธนบุรี  
                                                                              แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ   
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 
๑.๖๓ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๓ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย เลขที่ ๑/๑ ซอยจันทร์ ๒๔  



 

 

        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                 ถนนเย็นจิตร์  
                                                                              แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร   
                                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๖๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๔ คลองสามวา                      เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                  ซอยเลียบคลองสอง ๑๐  
                                                                               แขวงบางชัน แขวงคลองสามวา   
                                                                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
๑.๖๕ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๕ รักษาศุข บางบอน                เลขที่ ๓ ซอยเอกชัย ๑๒๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                   ถนนเอกชัย  
                                                                                แขวงบางบอน เขตบางบอน    
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
๑.๖๖ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๖                                       เลขที่ ๔/๙๘ หมู่ที่ ๑๐ 
        ตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย                                     ซอยโชคชัย ๔ แยก ๓๙  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                   ถนนโชคชัย ๔ ซอย ๓๙  
                                                                                แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว      
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 
๑.๖๗ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๗ ทวีวัฒนา                            เลขที่ ๓ ถนนอุทยาน  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                    แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา                                     
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
๑.๖๘ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ สะพานสูง                           เลขที่ ๑๐๔ หมู่ที่ ๑๑  
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                    ซอยรามคำแหง ๑๑๘  
                                                                                 หมู่บ้านพฤษชาติ  
                                                                                 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง   
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ 
๑.๖๙ คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว                                          ซอยลาดพร้าว ๔๖-๔๘ 
        สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร                                   ถนนลาดพร้าว  
                                                                                แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐  
๑.๗๐ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล                                       เลขที่ ๖๘๑ ถนนสามเสนใน 
        สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                             แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต  
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
๑.๗๑ โรงพยาบาลกลาง                                                  เลขที่ ๕๑๔ ถนนหลวง 
        สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                             แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย  
                                                                                เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย       



 

 

                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 
๑.๗๒ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์                                 เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง  
        สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                             แขวงบางคอแหลม  
                                                                                เขตบางคอแหลม   
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
๑.๗๓ โรงพยาบาลตากสิน                                                  เลขที่ ๕๔๓  
        สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร                             ถนนสมเด็จเจ้าพระยา 
                                                                                แขวงคลองสาน เขตคลองสาน  
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐ 
๑.๗๔ สำนักงานแพทย์ทหาร สำนักผู้บัญชาการกองทัพไทย          เลขที่ ๒๒๑๘ ถนนประชาราษฎร์ 
        กระทรวงกลาโหม                                                   แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ       
                                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ 
๑.๗๕ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                                        เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                           แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี  
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ 
๑.๗๖ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก                                           เลขที่ ๑๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                            แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๑.๗๗ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ                                      เลขที่ ๒๒๔ ถนนริมทางรถไฟเก่า 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารเรือ                           แขวงบางนา เขตบางนา  
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐  
๑.๗๘ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ                  แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารอากาศ                       กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
๑.๗๙ โรงพยาบาลตำรวจ                                                   เลขที่ ๔๙๒/๑ ถนนราชดำริ 
        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                            แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
                                                                                  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐   
๑.๘๐ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์                              เลขที่ ๓๓/๒ ถนนงามวงศ์วาน  
         กระทรวงยุติธรรม                                                   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
๑.๘๑ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์                                        เลขที่ ๑๘๗๓ ถนนพระราม ๔ 
        สภากาชาดไทย                                                   แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน  
                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
๑.๘๒ โรงพยาบาลรามาธิบดี                                         เลขที่ ๒๗๐ ถนนพระราม ๖ 
        ทบวงมหาวิทยาลัย                                                   แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  



 

 

                                                                                 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
๒. จังหวัดชลบุร ี  

๒.๑ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ                 เลขที่ ๒๐๔๕ หมู่ที่ ๑   
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารเรือ                             ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ  
                                                                                 จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
๒.๒ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา                    เลขที่ ๒๙๐ ถนนเจิมจอมพล   
      สภากาชาดไทย                                                         อำเภอศรีราชา  
                                                                                 จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐ 

๓. จังหวัดชุมพร  
๓.๑ โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์                                         อำเภอเมืองชุมพร 
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                               จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐  

๔. จังหวัดเชียงใหม่  
๔.๑ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๑                               เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ 
      กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                               ตำบลสุเทพ  
                                                                                  อำเภอเมืองเชียงใหม่    
                                                                                  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 
๔.๒ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่                               เลขที่ ๑๑๐ ถนนอินทวโรรส 
      ทบวงมหาวิทยาลัย                                                    ตำบลศรีภูมิ  
                                                                                  อำเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                                  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
๔.๓ โรงพยาบาลดารารัศมี                                          อำเภอแม่ริม 
      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ                                          จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ 

๕. จังหวัดนครปฐม                                                                                                              
๕.๑ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา                                               ตำบลกระตีบ   
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารอากาศ                           อำเภอกำแพงแสน  
                                                                                   จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐ 
๕.๒ โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ                                  เลขที่ ๑๐๓  
      สำนักงานศาลยุติธรรม                                                   ถนนศาลายา-บางภาษ ี
                                                                                   ตำบลคลองโยง  
                                                                                   อำเภอพุทธมณฑล  
                                                                                   จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

๖. จังหวัดนครราชสีมา  
๖.๑ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี                                          เลขที่ ๒๑๑ ถนนพิบูลละเอียด                  
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                               อำเภอเมืองนครราชสีมา  



 

 

                                                                                   จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๖.๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑                                หมูท่ี่ ๑ ตำบลหนองไผ่ล้อม 
      กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                อำเภอเมืองนครราชสีมา  
                                                                                   จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๗. จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๗.๑ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ                                           เลขที่ ๒๘๓ ตำบลปากพูน 
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                                 อำเภอเมืองนครศรธรรมราช   
                                                                                    จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                                                                                    ๓๐๐๐๐ 

๘. จังหวัดนครสวรรค์  
๘.๑ โรงพยาบาลกองบิน ๔                                            เลขที่ ๓๐๕ หมู่ที่ ๕ กองบิน   
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารอากาศ                       กองพลบินที่ ๓          
                                                                                     กองบัญชาการยุทธทางอากาศ   
                                                                                     ถนนพหลโยธิน อำเภอตาคลี 

                                                                                               จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๔๐ 
๙. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

๙.๑ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์                                            เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๓ 
      กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                                  ตำบลเขาน้อย  
                                                                                     อำเภอปราณบุรี  
 
                                                                                    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์     

                                                                                               ๗๗๑๖๐ 
๙.๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕                                   เลขที่ ๑๓๕ หมู่ที่ ๕  
      กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ถนนชุมสาย  
                                                                                     ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง  
                                                                                     จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                                                                                     ๗๗๐๐๐ 

๑๐. จังหวัดพิษณุโลก  
๑๐.๑ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช                       ตำบลบ้านคลอง 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                       อำเภอเมืองพิษณุโลก    
                                                                                     จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๑๐.๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๔๖                                  เลขที่ ๔๐๖ หมู่ที่ ๗                              
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ถนนสนามบิน ตำบลอรัญญิก    
                                                                                     อำเภอเมืองพิษณุโลก  



 

 

                                                                                     จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๑๑. จังหวัดลพบุร ี  

๑๑.๑ โรงพยาบาลอานันทมหิดล                                            เลขที่ ๓๕  หมู่ที่ ๖ 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                       ตำบลเขาสามยอด  
                                                                                     อำเภอเมืองลพบุรี  
                                                                                     จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
๑๑.๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒                                   เลขที่ ๓๐๒ หมู่ที่ ๗ 
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ตำบลเขาพระงาม  
                                                                                     อำเภอเมืองลพบุรี  
                                                                                     จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ 

๑๒. จังหวัดสกลนคร  
๑๒.๑ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา                                  เลขที่ ๑๐๐/๕๔๘ หมู่ที่ ๑๑   
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                        ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม   
                                                                                     อำเภอเมืองสกลนคร  
                                                                                     จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 

๑๓. จังหวัดสงขลา  
๑๓.๑ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์                                            เลขที่ ๑๙๑ หมู่ที่ ๒ 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                       ถนนกาญจนวาณิชย์  
                                                                                     ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  
                                                                                     จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ 
๑๓.๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕๖                                  เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๘ ถนนชูพันธ์ 
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ตำบลโคกม่วง  
                                                                                     อำเภอคลองหอยโข่ง  
                                                                                     จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕ 
 
 

๑๔. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๑๔.๑ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๗                                  หมู่ที่ ๕  
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน   
                                                                                     จังหวัดสุราษฎรธ์านี ๘๔๑๓๐ 

๑๕. จังหวัดอุดรธานี  
๑๕.๑ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๓                                  เลขที่ ๕๔๙ หมู่ที่ ๙                
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง  
                                                                                     อำเภอเมืองอุดรธานี  



 

 

                                                                                     จงัหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
๑๕.๒ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม                                    เลขที่ ๕๕๐ หมู่ที ่๑  
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                               ตำบลหมากแข้ง                                              
                                                                                     อำเภอเมืองอุดรธานี  
                                                                                     จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐   

๑๖. จังหวัดอุตรดิตถ ์  
๑๖.๑ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก                                 เลขท่ี ๑๐๒ หมู่ที่ ๘ 
        กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์ทหารบก                       ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าเสา  
                                                                                    อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  
                                                                                    จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 

๑๗. จังหวัดอุบลราชธาน ี  
๑๗.๑ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒๑                                  เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๒          
        กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ                                  ถนนอุปลีสาน ตำบลไร่น้อย  
                                                                                     อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
                                                                                     จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ 
 
 
                                                                      ประกาศ ณ วันที่....................................... 

                                                                                                     ....................................... 
                                                                                                    ปลดักระทรวงสาธารณสุข



 

 

(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   พ.ศ. ... 
........................... 

  อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. ....ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
ออกประกาศดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ชื่อว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาล ประเภท
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล   พ.ศ. ...” 
  ข้อ ๓ ให้จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็น
สถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  ดังต่อไปนี้  
 
ลําดับที่                ชื่อสถานที่                                                           ที่ตั้ง  
๑. กรุงเทพมหานคร   
 ๑.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพ                               เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ๗ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
                                                                        แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง   
                                                                        กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ 

๑.๒ โรงพยาบาลเทพธารินทร์                          เลขที่ ๓๘๕๐ ถนนพระราม ๔  
                                                              แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
๑.๓ สถานพยาบาลบางขุนเทียน                        เลขที่ ๑๒๔/๗๔-๗๕ ถนนดาวคะนอง-จอมทอง  
                                                              แขวงบางค้อ เขตจอมทอง  
                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
๑.๔ โรงพยาบาลพระราม ๒                             เลขที่ ๗๘/๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพระราม ๒  
                                                              แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน       
                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐ 
๑.๕ โรงพยาบาลมนารมย์                               เลขที่ ๙ ซอยสุขุมวิท ๗๐/๓ ถนนสุขุมวิท  
                                                              แขวงบางนา เขตบางนา  
                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ 
๑.๖ โรงพยาบาลสมิติเวช                                เลขที่ ๑๓๓ ซอยสุขุมวิท ๔๙ ถนนสุขุมวิท  
                                                              แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  



 

 

                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ 
๑.๗ นครไทยคลินิกการแพทย์                          เลขที่ ๔๙๕/๒๑ ถนนสาธุประดิษฐ์  
                                                              แขวงชอ่งนนทรี เขตยานนาวา  
                                                              กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐   
๑.๘ มณฑลคลินิกเวชกรรม                               เลขที่ ๔๙/๑๒๑ หมู่ที่ ๖ ถนนเอกชัย  
                                                               แขวงบางบอน เขตบางบอน  
                                                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐  
๑.๙ คลินิกแพทย์พิจิตร                                   เลขที่ ๑๖๗๒ ซอยอ่อนนุช ๖๑/๑  
                                                               ถนนสุขุมวิท ๗๗ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง                 
                                                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
๑.๑๐ เสาวรสคลินิกเวชกรรม                            เลขที่ ๔๕/๑๒ ถนนเศรษฐศิริ  
                                                               แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
                                                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๑.๑๑ คลินิก ล็อค ๖ การแพทย์                         เลขที่ ๑๐๐/๕๔๖ ถนนดํารงลัทธิพิพัฒน์  
                                                               แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
                                                               กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐  
๑.๑๒ คลินิกพัฒนา ๒๕ การแพทย์เวชกรรม           เลขที่ ๑๓๓๑/๗  
                                                                อาคารพัฒนาการไล้ท์คอมเพล็กซ์  
                                                                อาคาร ๖ ชั้น ๑ ซ.พัฒนาการ ๒๕ ถ.พัฒนาการ  
                                                                แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง           
                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  
๑.๑๓ คลินิกสินีพรเวชกรรม ๑                            เลขที่ ๒๒/๔ ถนนราชปรารภ  
                                                                แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี          
                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
๑.๑๔ อรุณคลินิกเวชกรรม                                เลขที่ ๒๓/๕ ถนนดํารงรักษ์  
                                                                แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
                                                                กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ 

๒. จังหวัดชลบุร ี 
๒.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา                           เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๖ ถนนสุขุมวิท  
                                                                ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง  
                                                                จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐  

๓. จังหวัดเชียงราย  
๓.๑ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค                              เลขที่ ๑๗ ถนนสิงหไคล  



 

 

                                                                ตำบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย  
                                                                จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐  
๓.๒ แพทย์บุญสนองคลินิกเฉพาะทาง                    เลขที่ ๘๒/๔ หมู่ที่ ๑๖ 
      ด้านเวชกรรม จิตเวชศาสตร์                         ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย  
                                                                จังหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๔. จังหวัดเชียงใหม่ 
๔.๑ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม                             เลขที่ ๘ ถนนบุญเรืองฤทธิ์  
                                                                 ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                 จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๔.๒ พิงค์พยอมคลินิกเวชกรรม                              เลขท่ี ๓ ซอย ๖ ถนนสนามบินเก่า  
                                                                   ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                   จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๔.๓ คลินิกนายแพทย์จําลอง ดิษยวณิช                     เลขท่ี ๖๖/๒ ถนนอินทวโรรส  
      เวชกรรมเฉพาะทาง                                      ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                   จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐  
๔.๔ หมอโตคลินิกเวชกรรม                                   เลขที่ ๒/๒๐-๒๔ หมู่ที่ ๑๔  
                                                                    ถนนฝาง-ท่าตอน ตําบลเวียง อําเภอฝาง                                    
                                                                    จงัหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐  
๔.๕ ภานุการแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง             เลขท่ี ๓/๑ ถนนท่าแพ  
                                                                    ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่       
                                                                    จงัหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  
๔.๖ นนทรมย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช             เลขที่ ๒๘๘/๗ ถนนมหิดล  
                                                                    ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่                   
                                                                    จงัหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๐๐  

  ๔.๗ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (คลินิกจิตรักษ์)         เลขที่ ๘๘/๘ หมู่ที่ ๖  
                 (เปิดให้บริการเมทาโดนระยะยาว)                      ตําบลหนองป่าครั่ง อําเภอเมืองเชียงใหม่         
                                                                               จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  

๔.๘ โรงพยาบาลเดอะเรสซิเดนซ์โรงพยาบาลเฉพาะ        เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๓ 
      โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด     ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม                   
      ขนาดเล็ก                                                    เชียงใหม่ จังหวัด๕๐๑๘๐                                                                    
๔.๙ กานต์คลินิกเวชกรรม                                      เลขที่ ๓๙๙/๗๔-๗๕ หมู่ที่ ๑  
                                                                     ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม  
                                                                     จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  



 

 

๔.๑๐ อิงใจคลินิกเวชกรรม                                     เลขที่ ๖๘/๕ หมู่ที่ ๑  
                                                                     ถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ป ี 
                                                                     ตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                     จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐  
๔.๑๑ บ้านคุณหมอ คลินิกเวชกรรม                           เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๑ ถนนเชียงใหม่-ฝาง               
                                                                      ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม  
                                                                      จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  

๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๕.๑ จงพรคลินิก                                                   เลขที่ ๑๙๖๕/๑๒ ถนนวัดคิด  
                                                                       ตําบลท่าวัง อําเภอเมืองนครศรีธร                     
                                                                       จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๓๐๐๐  

๖. จังหวัดนนทบุรี  
๖.๑ คลินิกเวชกรรมคลินิกแพทย์วิเชียร                         เลขที่ ๗๘/๑๒๐ ซอยศรีพรสวรรค์  
                                                                       ถนนประชาราษฎร์  
                                                                       ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี               
                                                                       จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐  

๗. จังหวัดปทุมธานี 
  ๗.๑ รังสิตเวชกรรมคลินิก                                         เลขที่ ๑๐๒, ๑๐๔  
                                                                                  ซอยรังสิต–ปทุมธานี ๑ หมู่ที่ ๒  
                                                                                  ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี  
                                                                                  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  

๗.๒ คลินิกพิศาลบุตรเวชกรรม                                   เลขที่ ๕๖/๕๐-๕๑ หมู่ที่ ๒  
                                                                       ถนนรังสิต-ปทุมธานี ซอยตลาดพรพัฒน์                          
                                                                       ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี  
                                                                       จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  
๗.๓ คลินิกเวชกรรมหมอสุเชต                                   เลขที่ ๙๓/๑๘-๑๙  
                                                                       ซอยรังสิต-นครนายก ๒  
                                                                       ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี  
                                                                       จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  
๗.๔ ฟ้าใสคลินิกเวชกรรม                                         เลขที่ ๑๐๘ ซอยพหลโยธิน ๙๔  
                                                                       ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี  
                                                                       จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๓๐  

๘. จังหวัดภูเก็ต  



 

 

๘.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต                                   เลขที่ ๒/๑ ถนนหงษ์หยกอุทิศ  
                                                                       ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต        
                                                                       จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐   
๘.๒ ทัปปณองค์รวมคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง                เลขที่ ๓๖๙/๑๒๕ ถนนเยาวราช  
                                                                       ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต       
                                                                       จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐  

๙. จังหวัดสงขลา  
๙.๑ คลินิกนายแพทย์ปรัชญา                                     เลขที่ ๒๐ ถนนชีอุทิศ  
                                                                        ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่  
                                                                        จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  

๑๐.สมุทรปราการ  
๑๐.๑ สถานพยาบาลจุฬาเวช                                      เลขที่ ๑๕๒๕/๑๓-๑๔ หมู่ที่ ๔  
                                                                         ถนนเทพารักษ์ ตําบลเทพารักษ์  
                                                                         อําเภอเมืองสมุทรปราการ  
                                                                         จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐  
๑๐.๒ โรงพยาบาลปิยะมินทร์                                      เลขที่ ๓๕/๒-๓ หมู่ที่ ๑๒  
                                                                         ถนนบางนา-ตราด กม.๖  
                                                                         ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี  
                                                                         จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๕๔๐  

๑๑. สุราษฎร์ธานี  
๑๑.๑ โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย                                    เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๓ ถนนทวีราษฎร์ภักดี              
                                                                         ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย  
                                                                         จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๒๐  
๑๑.๒ โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์                              เลขที่ ๑๒๓/๑ หมู่ที่ ๑  
                                                                         ถนนทวีราษฎร์ภักดี  
                                                                         ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย  
                                                                         จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๒๐  
๑๑.๓ แม่น้ำคลินิกเวชกรรม                                        เลขที่ ๑๒/๕๐-๕๑ หมู่ที่ ๑  
                                                                         ถนนทวีราษฎร์ภักดี  
                                                                         ตําบลแม่น้ำ อําเภอเกาะสมุย  
                                                                         จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๓๐  

๑๒. จังหวัดอุดรธานี  
๑๒.๑ คลินิกหมอวิโรจน์                                             เลขที่ ๓๔๕/๑๔ ถนนโพศรี  



 

 

                                                                          ตําบลหมากแข้ง อําเภอเมืองอุดรธานี    
                                                                          จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 
 

                                                               ประกาศ ณ วันที่ ..................................... 
                                                                                     .................................... 

                                                                                     ปลัดกระทรวงสาธารณสุข



 

 

(ร่าง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ.  .... 
............................... 

 
  อาศัยอำนาจตามข้อ ๗ ของประกาศคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  
เรื่อง กำหนดสถานพยาบาลและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  พ.ศ. ....ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึง
ออกประกาศดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ชื่อว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง  จัดตั้งสถานพยาบาลประเภท
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   พ.ศ.  ....” 
  ข้อ ๓ ให้จ ัดตั ้งสถานพยาบาลประเภทสถานฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ต ิดยาเสพติด  เป็น
สถานพยาบาลตามประมวลกฎหมายยาเสพติด  ดังต่อไปนี้  
 
ลําดับที่      ชื่อสถานที่                                                             ที่ตั้ง  
๑. กรุงเทพมหานคร  

๑.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                       เลขท่ี ๙๙/๙ ซอยอ่อนนุช ๙๐                                     
                 (บ้านพิชิตใจ)                                                   ถนนสุขุมวิท ๗๗  
                                                                                    แขวงประเวศ เขตประเวศ     
                                                                                    กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐  

๑.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดภาวนาภิรตาราม               เลขที่ ๑๘๗ ซอยภาวนา  
                                                                                    ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน  
                                                                                    แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย                                      
                                                                                    กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐  

๑.๓ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดสะพาน                          เลขท่ี ๑๗๒๘  
                                                                          ถนนริมทางรถไฟเก่าสายปากน้ำ  
                                                                          แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  
                                                                          กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐  
๑.๔ "นิวไลฟ์" สถานฟืน้ฟูสมรรถภาพ                              เลขที่ ๒๕ ซอยนิมิตใหม่ ๒๑  

                 New Life Rehabilitation Center                         ถนนนิมิตใหม ่                                                                 
                                                                                     แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา  
                                                                                     กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐ 
 ๑.๕ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชน  อาคาร ๕๐๑๗  
                กองทัพอากาศ                                                    เหนือสนามกีฬาจันทรุเบกษา  



 

 

                                                                                     ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน  
                                                                                     เขตดอนเมือง  
                                                                                     กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
 
 
           ๑.๖ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                        ๘๐ ถนนเดชะตุงคะ  
                 กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน                                        แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  
                                                                                    กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐                
๒. จังหวัดกระบี่ 
           ๒.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ปอเนาะเกาะศรีบอยา             เลขที่ ๒๑๒ หมู่ที่ ๑                             
                                                                                    ตำบลเกาะศรีบอยา   
                                                                                    อำเภอเหนือคลอง  
                                                                                    จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐ 
๓. จังหวัดกาญจนบุรี   
 ๓.๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๗ (มทบ.๑๗)                            ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง                                        
                                                                                    จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐ 
๔. จังหวัดกาฬสินธุ์  

๔.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดป่านาคํา                          เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๖  
                                                                           ตําบลจุมจัง อําเภอกุฉินารายณ์   
                                                                           จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐  
๔.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดพุทธคามนิคม                    หมู่ที่ ๕ ตําบลภูดิน  
                                                                           อําเภอเมืองกาฬสินธุ์  
                                                                           จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐  
๔.๓ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดอร่ามมงคล                       เลขที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๖  
                                                                           ตําบลยางตลาด อําเภอยางตลาด     
                                                                           จงัหวัดกาฬสินธุ8 ๔๖๑๒๐  
๔.๔ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดอโศการาม                        เลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๐  
                                                                           ถนนหนองผ้าอ้อม-กุฉินารายณ์   
                                                                           ตําบลยอดแกง อําเภอนามน  
                                                                           จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๓๐  

๕. จังหวัดขอนแก่น  
๕.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดขอนแก่น         หมู่ที่ ๑๔ ถนนเวียงบูรพา 
      กองรอ้ยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่ ๑            ตำบลศิลา อำเภอเมือง  
      กระทรวงมหาดไทย                                              จังหวัดขอนแกน่ ๔๐๐๐๐  



 

 

๕.๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ (มทบ.๒๓)                              ค่ายศรีพัชรินทร อำเภอเมือง  
                                                                            จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

๖. จังหวัดจันทบุรี  
๖.๑ ดารา ไทยแลนด์ จันทบุรี                                        เลขที่ ๑๑๐/๕๖ หมู่ที่ ๑๑  
        (DARA Thailand Chanthaburi)                           ตําบลพลับพลา อําเภอเมืองจันทบุรี                                                                                            
                                                                           จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๗. จังหวัดฉะเชิงเทรา  
๗.๑ ศูนย์เกิดใหม่ (ฉะเชิงเทรา)                                      เลขที่ ๓๓ ถนนมิสวังอุทิศ  
                                                                           อําเภอบางคล้า  
                                                                           จงัหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐  
๗.๒ บ้านเพียรพิทักษ์                                                เลขที่ ๕๙/๗ หมู่ที่ ๗  
                                                                          ตําบลหนองแหน  
                                                                          อําเภอพนมสารคาม   
                                                                          จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐  
๗.๓ บ้านบุญฤทธิ์                                                     เลขที่ ๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๑  
                                                                          ตําบลหนองยาว อําเภอพนมสารคาม  
                                                                          จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐  

๘. จังหวัดชัยนาท  
๘.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดบ้านใหม่สิริวัฒนาราม          เลขที่ ๖๑ หมู่ที่ ๙  

                                                                                     ตําบลบ้านเชี่ยน อําเภอหันคา  
                                                                                     จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๓๐ 
๙. จังหวัดชัยภูมิ 
 ๙.๑ สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๕      ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
                กองบัญชาการกองทัพไทย                                      จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๒๐  
๑๐.จังหวัดชลบุร ี 

๑๐.๑ โฮป                                                              เลขที่ ๔๕/๑๓ หมู่ที่ ๙ ซอยผาภูมิ          
                                                                           ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา     
                                                                           จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐  
๑๐.๒ สถานฟื้นฟูเซฟเฮา้ส์                                           เลขที่ ๙๙๙/๓๔ ซอยชลบุรี-บ้านบึง ๙       
                                                                           ถนนชลบุรี-บ้านบึง  
                                                                           ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง  
                                                                           จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๗๐                                                                          
๑๐.๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ (มทบ.๑๔)                            ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง                                                         
                                                                           จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 



 

 

๑๐.๔ กองบญัชาการช่วยรบที่ ๑ (บชร.๑)                          ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย  
                                                                            อำเภอเกาะจันทร์  
                                                                            จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๔๐ 
๑๐.๕ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๒                        ๒๓๖๘/๑๖ หมู่ ๒  
        ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง      ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ                                                                    
                                                                            จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
๑๐.๖ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ ๓                        ๙๐๙ หมู่ ๓  
        กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน   ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ                      
        หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน                                    จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐ 
๑๐.๗ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ แบบพิเศษ             เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ 
        เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ                                      ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ                                                               
                                                                            จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๘๐  
 
 
      

๑๑. จังหวัดชุมพร  
๑๑.๑ โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ (ชาย)                               เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๕  
                                                                            ตําบลทุ่งคาวัด อําเภอละแม  
                                                                            จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐  

๑๒. จังหวัดเชียงราย  
๑๒.๑ ศูนย์เบิกอรุณ (เชียงราย)                                        เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒๐  
                                                                             ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน  
                                                                             จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐  
๑๒.๒ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย                              เลขที่ ๕๑๑ หมู่ ๖ ถ.เวยีงบูรพา              
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ ๑             ตำบลริมกก อำเภอเมือง                                                                    
        กระทรวงมหาดไทย                                              จงัหวัดเชียงราย ๕๗๐๐๐  
๑๒.๓ สยาม รีแฮบ (Siam Rehab)                                    เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๑๒  
                                                                              ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน  
                                                                              จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๑๐  
๑๒.๔ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดท่าน้ำ                               เลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๓  
                                                                              ตําบลป่าแดด อําเภอป่าแดด   
                                                                              จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๙๐  
๑๒.๕ “ภูตะวัน เรสท์โฮม" สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                   เลขที่ ๔๒ หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าปี้          
        (Phutawan Resthome Rehabilitation Center)         ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน                                                              



 

 

                                                                                         จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๒๐ 
๑๓. จังหวัดเชียงใหม่  

๑๓.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านนิมิตใหม ่          เลขที่ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๑  
                                                                               ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด   
                                                                               จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐  
๑๓.๒ บ้านพระเมตตา House of compassion                     เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๒๐  
                                                                               ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง  
                                                                               จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๖๐  
๑๓.๓ ลานนา รีแฮบ (LANNA REHAB)                                เลขที่ ๓๑๓ หมู่ที่ ๒  
                                                                               ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง   
                                                                               จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๓๐                                                                                                                                                                 
๑๓.๔ ริเวอร์ รีแฮบ                                                        เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๖  
                                                                               ตําบลสันผีเสื้อ  
                                                                               อําเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                               จังหวัดเชียงใหม- ๕๐๓๐๐  
๑๓.๕ เดอะ เคบิน เชียงใหม่                                              เลขที่ ๒๙๖/๑ หมู่ที่ ๓  
                                                                                ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม  
                                                                                จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
๑๓.๖ เดอะ ดอร์น เชียงใหม่ รีแฮบ แอนด์ เวลเนส เซนเตอร์         เลขที่ ๕/๕ หมู่ที่ ๕  
        (The Dawn Chiang Mai Rehab and Wellness Center) ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง 
                                                                                จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๔๐  
๑๓.๗ เดอะ วอร์ม รีแฮบ (The Warmth Rehab.)                    เลขที่ ๑๘๑/๑-๒  
                                                                                ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม         
                                                                                จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐  
๑๓.๘ คลาริตี้ ไทยแลนด์ (Clarity Thailand)                          เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๘  
                                                                                ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด       
                                                                                จังหวัดเชียงใหม ่
๑๓.๙ ศูนย์ปฏิบัติธรรมและบำบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยเชิงพุทธ                 พุทธอุทยานธรรมชัยมงคลประชา                    
                                                                                นุกูล ชอย ๕ บ้านใหม่สวรรค์  
                                                                                ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง  
                                                                                จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๖๐ 
๑๓.๑๐ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๑             ๑๐ หมู่ ๓  
                                                                                 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่  
                                                                                 จงัหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 



 

 

๑๓.๑๑ กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก (พัน.สต.กส.ทบ.)     ค่ายตากสิน 
                                                                                 อำเภอแม่ริม  
                                                                                 จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐              

๑๔. จังหวัดตราด  
๑๔.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดตราด                 หมู่ที่ ๔ ตําบลวังกระแจะ 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราด ที่ ๑                   อําเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                 จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐  
๑๔.๒ ดารา ไทยแลนด์ เกาะช้าง (DARA Thailand Koh Chang)   เลขที่ ๑๑๓ หม่ที่ ๑  
                                                                                 ตําบลเกาะช้างใต ้ 
                                                                                 อําเภอเกาะช้าง  
                                                                                 จังหวัดตราด ๒๓๑๗๐  

๑๕. จังหวัดตาก  
๑๕.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดตาก                   เลขที่ ๑๕๑/๑ หมู่ที่ ๕  
        กระทรวงมหาดไทย                                                  ถนนจรดวิถีถ่อง  
                                                                                 ตําบลน้ำรึม อําเภอเมืองตาก  
                                                                                 จงัหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 
๑๕.๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ (มทบ.๓๑๐)                              ค่ายวชิรปราการ  
                                                                                  อำเภอเมืองตาก  
                                                                                  จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ 

๑๖. จังหวัดนครนายก  
๑๖.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดเขาเพ่ิมศรีสว่าง                      เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๑  
                                                                                 ตําบลเขาเพิ่ม อําเภอบ้านนา           
                                                                                 จงัหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐  
๑๖.๒ เดย์ วัน รีแฮบ เซ็นเตอร์ (Day one rehab center)           เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๖  

                                                                                           ตำบลศรีจุฬา                                
                                                                                           อำเภอเมืองนครนายก         
                                                                                           จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐ 
๑๗. จังหวัดนครปฐม 
 ๑๗.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนการบิน           ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน  
                                                                                           จงัหวัดนครปฐม ๗๓๑๘๐ 
๑๘. จังหวัดนครพนม 
 ๑๘.๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๑๐ (มทบ.๒๑๐)                             ค่ายพระยอดเมืองขวาง  
                                                                                           อำเภอเมือง  
                                                                                           จังหวัดนครพนม ๔๘๐๐๐ 



 

 

๑๙. จังหวัดนครราชสีมา  
๑๙.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดนิมิตรประชาราม                    เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๕  
                                                                                 ตําบลหนองสรวง  
                                                                                 อําเภอขามทะเลสอ  
                                                                                 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐  
๑๙.๒ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดยองแยง                               เลขที่ ๖๐ หมู่ที ่๑  
                                                                                 ถนนราชสีมา-จักราช  
                                                                                 ตําบลหนองระเวียง   
                                                                                 อําเภอเมืองนครราชสีมา  
                                                                                 จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  
๑๙.๓ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดนครราชสีมา         เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๑๓ 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑            ตำบลจอหอ  
        กระทรวงมหาดไทย                                                   อำเภอเมืองนครราชสีมา  
                                                                                  จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐  
๑๙.๔ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดชัยมงคล (บ้านหมัน)                 เลขที่ ๑๖๐ หมู่ที่ ๑  
                                                                                  ตําบลหนองมะนาว อําเภอคง      
                                                                                  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐  
๑๙.๕ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูเทียนถวาย (วัดอิสาน)                   เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๓  
                                                                                  ตําบลหนองไกร 
                                                                                  อําเภอด่านขุนทด  
                                                                                  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๑๐ 
๑๙.๖  ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑          ตำบลหนองไผ่ล้อม  
                                                                                  อำเภอเมืองนครราชสีมา  
                                                                                  จงัหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๑๙.๗ กองพันรบพิเศษ  ศูนย์สงครามพิเศษ (พัน.รพศ.ศสพ.)           ค่ายฝึกรบพิเศษปากช่อง     
                                                                                  อำเภอปากช่อง  
                                                                                  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐ 
๑๙.๘ กรมทหารพรานที่ ๒๖ (กรม ทพ.๒๖)                              ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย                   
                                                                                  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐ 
 
๑๙.๙ กองพลพัฒนาที่ ๒ (พล.พัฒนา ๒)                                  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์  
                                                                                  ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง         
                                                                                  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๑๙.๑๐ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๒                  ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง    



 

 

          (ศปภอ.ทบ.๒)                                                        จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 
๒๐. จังหวัดนครสวรรค์  

๒๐.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔                   ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี                 
                                                                                  จงัหวัดนครสวรรค์ ๖๐๔๑๐ 

๒๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช  
๒๑.๑ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ            เลขที่ ๑๖๔/๓ หมู่ที่ ๒  
                                                                                  ตําบลเกาะขันธ์ อําเภอชะอวด  
                                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
                                                                                  ๘๐๑๘๐  
๒๑.๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๔ (บชร.๔)                                ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  
                                                                                  อำเภอทุ่งสง  
                                                                                  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
                                                                                  ๘๐๑๑๐ 

๒๒. จังหวัดนราธวิาส  
๒๒.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพบ้านชีวิตใหม่                                 หมู่ที่ ๔ ตําบลโฆษิต  

                                                                                             อําเภอตากใบ  
                                                                                             จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๑๐ 
๒๓. จังหวัดน่าน  

๒๓.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดน่าน                   หมู่ที่ ๓ ตําบลผาสิงห์  
        กระทรวงมหาดไทย                                                   อําเภอเมืองน่าน  
                                                                                  จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐  
๒๓.๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๘ (มทบ.๓๘)                                  ค่ายสุริยพงษ์  
                                                                                 อำเภอเมืองน่าน 
                                                                                 จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 

๒๔. จังหวัดบุรีรัมย์  
๒๔.๑ ศูนยส์งเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดป่าอัมพวันคุณานุสรณ์               หมู่ที ่๑ บ้านโนนศาลา  
                                                                                  ตําบลหนองยายพิมพ์  
                                                                                  อําเภอนางรอง  
                                                                                  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐  
๒๔.๒ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดบุรีรัมย์                เลขที่ ๕๕๕/๑ หมู่ที่ ๑๑  
        กระทรวงมหาดไทย                                                   ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย  
                                                                                  ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง  
                                                                                  จงัหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 
 



 

 

 
 

๒๕. จังหวัดบึงกาฬ 
 ๒๕.๑ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดน              ถนนบึงกาฬ – นครพนม 
                  จังหวัดบึงกาฬที่ ๑                                                    อำเภอเมืองบึงกาฬ 
                  กระทรวงมหาดไทย                                                   จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐ 
๒๖. จังหวัดปทุมธานี  

๒๖.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติดคอมมูนิต้าอินคอนโทร              เลขที่ ๕๖ หมู่ที่ ๕  
                                                                                  ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา                    
                                                                                  จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐  

๒๗. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
๒๗.๑ เดอะบีช รีแฮบ (ไทยแลนด์)                                          เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๔  
                                                                                   ตําบลปากน้ำปราณ  
                                                                                   อําเภอปราณบุรี  
                                                                                   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                                                                                   ๗๗๒๒๐  
๒๗.๒ "สวรรค์-อินเตอร์เนชั่นแนล" สถานฟืน้ฟสูมรรถภาพ              เลขที่ ๙๙ ซอยหัวหิน ๘๘   
         (Sahwan International Rehabilitation Center)            ตําบลทับใต้ อําเภอหัวหิน                                                        
                                                                                   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                                                                                   ๗๗๑๑๐ 
๒๗.๓ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕                   อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
                                                                                  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ 
๒๗.๔ ศูนย์การทหารราบ (ศร.)                                             ค่ายธนะรัชต์  
                                                                                  อำเภอปราณบุรี  
                                                                                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐ 

๒๘. จังหวัดปัตตานี 
 ๒๘.๑ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดน               ตำบลรสูะมิแล 
                  จังหวัดปัตตานีที่ ๑                                                     อำเภอเมืองปัตตานี 
                  กระทรวงมหาดไทย                                                    จังหวัดปตัตานี ๙๔๐๐๐ 
๒๙. จังหวัดปราจีนบุร ี
 ๒๙.๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๒  (มทบ.๑๒)                                   ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมือง                                      
                                                                                              จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
๓๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๓๐.๑ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๑ (ศปภอ.ทบ.๑)   อำเภอวังน้อย  



 

 

                                                                                   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
                                                                                   ๑๓๑๗๐  

๓๑. จังหวัดพะเยา  
๓๑.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดพะเยา                  เลขที่ ๔๑ หมู่ที่ ๑ 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ ๒                     ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                    จงัหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ 
๓๑.๒ มณฑลทหารบกที่ ๓๔ (มทบ.๓๔)                                   ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช                    
                                                                                   อำเภอเมือง                              
                                                                                   จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐  

๓๒. จังหวัดพัทลุง  
๓๒.๑ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดพัทลุง                     หมู่ที่ ๑๑  
         กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพัทลุง ที่ ๑                    ถนนช่องโก-วัดสมสมัย                                                                        
         กระทรวงมหาดไทย                                                   ตำบลตํานาน อำเภอเมือง 
                                                                                   จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐  

๓๓. จังหวัดเพชรบุร ี
 ๓๓.๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (มทบ.๑๕)                                    ค่ายรามราชนิเวศน์  
                                                                                              อำเภอเมือง  
                                                                                              จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 
 ๓๓.๒ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ กองร้อยปฏิบัติการฝึกท่ี ๒                 ตำบลบางกำ อำเภอชะอำ  
                   กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดเพชรบุรี           จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐  
                   กระทรวงมหาดไทย 
๓๔. จังหวัดพิษณุโลก  

๓๔.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดสวนร่มบารมี                           เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑  
                                                                                   ตําบลวงฆ้อง  
                                                                                   อําเภอพรหมพิราม  
                                                                                   จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๘๐ 
๓๔.๒ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๔๖                  ตำบลอรัญญิก                        
                                                                                   อำเภอเมืองพิษณุโลก  
                                                                                   จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
๓๔.๓ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                   ถนนพิษณุโลก – หล่มสัก 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกท่ี ๑                 จังหวัดพิษณุโลก 
๓๔.๔ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (บชร.๓)                                 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  
                                                                                   อำเภอเมืองพิษณุโลก  
                                                                                   จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 



 

 

๓๔.๕ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๓ (ศปภอ.ทบ.๓)   ค่าสมเด็จพระเอกาทศรถ  
                                                                                   อำเภอเมืองพิษณุโลก  
                                                                                   จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

๓๕. จังหวัดเพชรบูรณ์  
๓๕.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดเพชรบูรณ์              หมู่ที่ ๕ ตําบลสะเดียง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                    อําเภอเมืองเพชรบูรณ์                     
                                                                                   จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐  

๓๖. จังหวัดภูเก็ต  
๓๖.๑ มิราเคิลส์ เอเชีย                                                        เลขที่ ๔๘/๓ หมู่ที่ ๑  
                                                                                   ตําบลป่าคลอก อําเภอถลาง   
                                                                                   จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐  
 

๓๗. จังหวัดมหาสารคาม  
๓๗.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดบึงวังยาว                               เลขที่ ๑๘๑ หมู่ที่ ๔  
                                                                                   ตําบลเกิ้ง อําเภอเมือง  
                                                                                   จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐  

๓๘. จังหวัดมุกดาหาร  
๓๘.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดมุกดาหาร              เลขที่ ๑/๑๕ ถนนวงศค์ําพา 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ ๑                ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                   จงัหวัดมุกดาหาร ๔๙๐๐๐  

๓๙. จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๓๙.๑ ศูนย์แสงอรุณ (ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ)             เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๔                   
                                                                                   ตำบลแม่นางเติง อำเภอปาย  
                                                                                   จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐ 

๔๐. จังหวัดระยอง  
๔๐.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดราษฎร์อัสดาราม                      เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓  
                                                                                   ตำบลมาบยางพร  
                                                                                   อําเภอปลวกแดง  
                                                                                   จังหวัดระยอง ๒๑๑๔๐  

๔๑. จังหวัดระนอง  
๔๑.๑ บ้านสุวรรณ                                                             เลขท่ี ๘๑ หมู่ที่ ๓  
                                                                                   ตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี  
                                                                                   จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐  

๔๒. จังหวัดราชบุรี  



 

 

๔๒.๑ ศูนย์เกิดใหม่                                                           เลขที่ ๖๙ หมู-ที่ ๔  
                                                                                  ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง                                  
                                                                                  จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐ 
๔๒.๒ บ้านพึ่งสุข                                                              เลขที่ ๑๒๐/๑ หมู่ที่ ๒  
                                                                                  ซอยธนลาภ  
                                                                                  ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา  
                                                                                  จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐  
๔๓.๓ บ้านแสนสุข                                                            เลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ ๑๖  
                                                                                  ซอยพึ่งสุข 
                                                                                  ตําบลบ้านคา อําเภอบ้านคา  
                                                                                  จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๘๐ 
๔๔.๔ กองพลพัฒนาที่ ๑ (พล.พัฒนา ๑)                                  ค่ายศรีสุริยวงศ์  
                                                                                  อำเภอเมืองราชบุรี                         
                                                                                  จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 
 
 
 
๔๕.๕ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ (พัน.ช.คมศ.)                    ๙๙๙/๑๐ หมู่  
                                                                                   ตำบลเกาะพลับพลา  
                                                                                   อำเภอเมืองราชบุรี  
                                                                                   จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ 

๔๖. จังหวัดลพบุร ี
 ๔๖.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๒                   ตำบลเขาพระงาม                       
                                                                                             อำเภอเมืองลพบุรี                               
                                                                                             จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ 
 ๔๖.๒ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.)                                         ค่ายพหลโยธิน                           
                                                                                             อำเภอเมืองลพบุรี  
                                                                                             จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๖๐ 
๔๗. จังหวัดลําปาง  

๔๗.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ “รัตนานุรักษ์” ลําปาง                          หมู่ที่ ๑ และ ๖  
                                                                                   ถนนทา่ล้อ-หว้ยเป้ง  
                                                                                   ตําบลบ้านค่า อําเภอเมือง  
                                                                                   จังหวัดลําปาง ๕๒๐๐๐ 

๔๘. จังหวัดสกลนคร 



 

 

 ๔๘.๑ มณฑลทหารบกที่ ๒๙ (มทบ.๒๙)                                   ค่ายกฤษณ์ศรีวะรา อำเภอเมือง               
                                                                                             จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 
๔๙. จังหวัดสระแก้ว 
 ๔๙.๑ มณฑลทหารบกที่ ๑๙ (มทบ.๑๙)                                   ค่ายสุรสิงหนาท  
                                                                                             อำเภออรัญประเทศ  
                                                                                             จังหวัดสระแก้ว ๒๗๑๒๐ 
๕๐. จังหวัดสระบุรี  

๕๐.๑ สถานพักฟ้ืนถ้ำกระบอก                                              สํานักสงฆ์ถ้ำกระบอก  
                                                                                   ตําบลขุนโขลน  
                                                                                   อําเภอพระพุทธบาท  
                                                                                   จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๒๐ 
๕๐.๒ ศูนย์การทหารม้า (ศม.)                                               ค่ายอดิศร                                    
                                                                                   อำเภอเมืองสระบุรี  
                                                                                   จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ 
๕๐.๓ มณฑลทหารบกที่ ๑๘ (มทบ.๑๘)                                    ค่ายอดิศร  
                                                                                   อำเภอเมืองสระบุรี  
                                                                                   จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐                                  

๕๑. จังหวัดสตูล          
๕๑.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดสตูล                    หมู่ที่ ๑ ถนนคลองขุด-นาแค 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสตูล ที่ ๑                       ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                    จงัหวัดสตูล ๙๑๐๐๐  
๕๒. จังหวัดสุพรรณบุรี  
        ๕๒.๑ สํานักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ                                เลขที่ ๑๖๗ หมู่ที ่๑  
                                                                                    ตําบลเขาพระ  
                                                                                    อําเภอเดิมบางนางบวช  
                                                                                    จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๒๐  
๕๒.๒ ค่ายทา้วอู่ทอง                                                           หมู่ที่ ๕                                                                                                   
        กระทรวงมหาดไทย                                                     ตําบลอู่ทอง อําเภออู่ทอง  
                                                                                    จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐  

๕๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
๕๓.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูสํานักสงฆน์ิคามธรรมาวาส               เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗  
                                                                                    ตําบลมะขามเตี้ย  
                                                                                    อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี                                      
                                                                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐  



 

 

๕๓.๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๗                     ตำบลมะลวน อำพลพุนพิน  
                                                                                    จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐ 
๕๓.๓ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกท่ี ๔ (ศปภอ.ทบ.๔)    ค่ายวิภาวดีรังสิต  
                                                                                     อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
                                                                                     จังหวัดสุราษร์ธานี ๘๔๐๐๐ 
๕๔.๔ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดน                 ตำบลบางกุ้ง  
        จังหวัดสุราษฏร์ธานี                                                     อำเภอเมืองสุราษฎ์ธานี 
        กระทรวงมหาดไทย                                                      จังหวัดสุราษฎรธ์านี ๘๔๐๐๐ 

๕๕. จังหวัดสุรินทร์  
๕๕.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดสุรินทร์                   ถนนสุรินทร์-ปราสาท กม.๙ 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่ ๑                       ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                      จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
๕๕.๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๕ (มทบ.๒๕)                                      ค่ายวีรวัฒนโ์ยธิน  
                                                                                      อำเภอเมือง  
                                                                                      จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

๕๖. จังหวัดสงขลา 
 ๕๖.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕๖                     ๙๙ หมู่ ๘                          
                                                                                                 ตำบลโคกม่วง                         
                                                                                                 อำเภอคลองหอยโข่ง                          
                                                                                                 จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๕ 
 ๕๖.๒ กองพลพัฒนาที่ ๔ (พล.พัฒนา ๔)                                       ค่ายรัตนพล  
                                                                                                  อำเภอคลองหอยโข่ง         
                                                                                                  จังหวดัสงขลา ๙๐๑๑๕ 
๕๗. จังหวัดศรีสะเกษ  

๕๗.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดศรีสะเกษ                  หมู่ที่ ๖ ตําบลโพนข่า                           
        กระทรวงมหาดไทย                                                        อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
                                                                                       จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
๕๗.๒ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓                  ตำบลสำโรง 
        จังหวัดศรีสะเกษ                                                            อำเภออุทุมพรพิสัย 
                                                                                        จังหวัดศรีษะเกษ ๓๓๑๒๐ 

๔๘. จังหวัดหนองคาย  
๔๘.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบสมัครใจจังหวัดหนองคาย หมู่ที่ ๓ ชุมชนหนองไผ่ 
        กระทรวงมหาดไทย                                                        ถนนหนองคาย-โพนพิสัย  
                                                                                       ตําบลหาดดํา อําเภอเมือง  



 

 

                                                                                       จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐ 
๕๙. จังหวัดอุดรธานี 
 ๕๙.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๒๓                     อำเภอเมืองอุดรธานี          
                                                                                                 จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 ๕๙.๒ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ (มทบ.๒๔)                                       ค่ายประจักษ์ศิลปาคม                                  
                                                                                                 อำเภอเมืองอุดรธานี     
                                                                                                 จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 ๕๙.๓ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ กองร้อยอาสารักษาดินแดน                   ตำบลหมากแข้ง 
                  จังหวัดอุดรธานีที่ ๑                                                        อำเภอเมืองอุดรธานี 
                  กระทรวงมหาดไทย                                                        จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
๖๐. จังหวัดอุทัยธานี  

๖๐.๑ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดอุทัยธานี                  เลขที่ ๔ ถนนรักการดี 
        กระทรวงมหาดไทย                                                       ตําบลอุทัยใหม ่ 
                                                                                      อําเภอเมืองอุทัยธานี  
                                                                                      จังหวัดอุทัยธาน ี๖๑๐๐๐  

๖๑. จังหวัดอุบลราชธานี  
๖๑.๑ ศูนย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟูวัดป่าดงใหญว่ังอ้อ                           เลขที่ ๒๔๖ หมูท่ี่ ๙  
                                                                                      ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน  
                                                                                      จังหวัดอุบลราชธานี                                   
                                                                                      ๓๔๑๕๐  
๖๑.๒ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจจังหวัดอุบลราชธานี              ถนนคลังอาวุธ 
        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่ ๑                 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง  
        กระทรวงมหาดไทย                                                       จังหวัดอุบลราชธานี     
                                                                                      ๓๔๐๐๐ 
๖๑.๓ ศูนย์ฟ้ืนฟสูมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๒๑                    ตำบลไร่น้อย                                                           
                                                                                     อำเภอเมืองอุบลราชธานี    
                                                                                     จงัหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐   

๖๒. จังหวัดอํานาจเจริญ  
๖๒.๑ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล                                  เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๑๒  
                                                                                      ถนนชยางกูร ตําบลบุง่  
                                                                                      อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  
                                                                                      จังหวัดอํานาจเจริญ                                          
                                                                                      ๓๗๐๐๐  
๖๒.๒ ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดอํานาจเจริญ                หมู่ที่ ๓ ตำบลบุง่ 



 

 

        กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอํานาจเจริญ ที่ ๑                อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  
        กระทรวงมหาดไทย                                                      จังหวัดอํานาจเจริญ ๓๗๐๐๐                                                                      
๖๓.๓ สถานที่เพ่ือการฟื้นฟูฯ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๑               ตำบลโนนหนามแท่ง 
        จังหวัดอำนาจเจริญ                                                      อำเภอเมืองอำนาจเจริญ 
                                                                                      จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐ 
 
 
                                                                      ประกาศ ณ วันที่  .................................. 
                                                                                            ..................................... 
                                                                                          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 


