สายด่ วนต่ างๆในประเทศไทย
1133 สอบถามเลขหมายโทรศัพท์
183 สอบถามเลขหมายในภูมิภาค
189 รับร้องเรี ยนเรื่ องโทรศัพท์
1177 แจ้งโทรศัพท์ขดั ข้อง (กด 1177 ตามด้วยเลขหมายโทรศัพท์ที่ขดั ข้อง)
191 เหตุด่วนเหตุร้าย, ตารวจ
195 กองปราบปราม เหตุฉุกเฉิ น อาชญากรรม
197 ศูนย์ควบคุมการจราจร, กองบังคับการตารวจจราจร
198 เพือ่ สื่ อสารกรณี เกิดสาธารณภัย
199 เกิดไฟไหม้, ดับเพลิง
1199 รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ า , กรมเจ้าท่า
184 ศูนย์รับร้องเรี ยนขนส่ งมวลชนกรุ งเทพฯ (สอบถามข้อมูล)
1111 ศูนย์บริ การข้อมูลประชาชน, รอบรู ้เรื่ องรัฐ
1123 สายตรงกระทรวงคมนาคม
1125 สายด่วนการประปา, 1662 สายด่วนการประปาส่ วนภูมิภาค
1130 สายด่วนการไฟฟ้ า
1137 สถานีวิทยุ จส.100
1155 สานักงานตารวจท่องเที่ยว
1165 สายด่วนยาเสพติด (สถาบันธัญญรักษ์ กรมการแพทย์)
1166 สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สายด่วน ส.ค.บ.)
1167 สายด่วนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิ ชย์
1171 สายด่วนการเลือกตั้ง , กกต.

1179 สายด่วน กบข.
1182 กรมอุตุนิยมวิทยา
1192 ศูนย์พทิ กั ษ์ เด็ก เยาวชน และสตรี
1193 ตารวจทางหลวง
1300 ศูนย์ประชาบดี, ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปั ญหาสังคม
1330 สายด่วน สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ,
กทม. โทร 0-2831-4000 ต่อ1330
1332 ศูนย์ศุลกากรใสสะอาด, ร้องเรี ยนเจ้าหน้าที่
1355 สายด่วนศาลปกครอง
1356 สายด่วนเพือ่ บริ การเรื่ องเส้นทางและซ่ อมรถช่วงเทศกาลฯ (โทรฟรี )
1357 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ
1361 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
1367 ศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาล รามาธิบดี
1376 สายด่วนศูนย์บริ การประชาชน, กทม. โทร 0-2282-8710
1385 กรมการค้าต่างประเทศ (กระทรวงพาณิ ชย์)
1386 แจ้งเบาะแสยาเสพติด
1506 สานักงานประกันสังคม
1507, 1578 ศูนย์ช่วยเหลือเร่ งด่วน 24ชม.กระทรวงพัฒนาความมัน่ คงของมนุษย์
1508 แจ้งร้องทุกข์เกี่ยวกับรถโดยสารของ บขส. และรถร่ วม
1543 ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน (สอบถามเส้นทาง)
1546, 1694 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
1548 สอบถามข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจาตัวประชาชน

1554 หน่วยแพทย์กชู้ ีวิต วชิรพยาบาล
1555 สายด่วน กทม. (สอบถามข้อมูล หรื อ ร้องเรี ยนร้องทุกข์)
1556 สายด่วนผูบ้ ริ โภค กับ อย. (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
1564 ศูนย์ขอ้ มูลระงับอุบตั ิภยั จากสารเคมี และวัตถุอนั ตราย
1566 ศูนย์บริ การข้อมูล และตารางการบิน การบินไทย
1567 ศูนย์ดารงธรรม, สายด่วน ยาเสพติด การพนัน อิทธิพล
1569 สายด่วนแจ้งราคาสิ นค้าไม่เป็ นธรรม กรมการค้าภายใน
(โทรฟรี ทวั่ ประเทศ)
1570 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1579 สายด่วนศธ., พบเห็นนักเรี ยน, นักศึกษา หนีเรี ยน, พฤติกรรมไม่เหมาะสม
1584 ศูนย์ร้องเรี ยนการให้บริ การ รถโดยสารสาธารณะ
1595 ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ สานักนายกรัฐมนตรี
1600 QUITLINE สายนี้ปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพือ่ การไม่สูบบุหรี่ )
1644 สถานีวิทยุ สวพ.91
1649 สายด่วนกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1665 สานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
1666 สายด่วนศูนย์รับบริ จาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
1667 สายด่วนสุ ขภาพจิต ฮอทไลน์ คลายเครี ยด (กรมสุ ขภาพจิต)
1668 สายด่วนมะเร็ ง (สถาบันมะเร็ งแห่งชาติ กรมการแพทย์)
1669 หน่วยบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น ศูนย์นเรนทร (โทรฟรี )
1690 สอบถามข้อมูลการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย
1672 ศูนย์สื่อสารฉุ กเฉิ น, บริ การข้อมูลท่องเที่ยว
1675 สายด่วน กินดี สุ ขภาพดี , อนามัยใกล้ตวั

1676 ร้องเรี ยนผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา (โทรฟรี ทวั่ ประเทศ)
1677 ศูนย์รับเรื่ องราวร้องทุกข์ร่วมด้วยช่วยกัน
1688 ศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด
1689 ศูนย์วายุภกั ษ์ฟ้าใส พบเห็นการทุจริ ตหรื อไม่ได้รับความเป็ นธรรม ของ
หน่วยงานในกระทรวง การคลัง
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย (สอบถามข้อมูล เส้นทาง),
สถานีรถไฟหัวลาโพง กทม. โทร 0-2220-4334
1694, 1695 กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กรมการจัดหางาน
1699 ตารวจท่องเที่ยว
1717 สายด่วนเมาไม่ขบั
1765 สายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม
1767 สายด่วนเงินทุน สานักงานบริ หารสิ นทรัพย์เป็ นทุน
1784 สายด่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
1785 สายด่วน กพ.
1860 ศูนย์เตือนภัยพิบตั ิแห่งชาติ
0-2252-8181- 9 ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
0-2272-2901- 17 ศูนย์บริ การการไปทางานต่างประเทศ
0-2354-1726, 0-2354-1728 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามหลอกลวงคนหางาน
0-2513-7070 ศูนย์ขอ้ มูล กรมการส่ งเสริ มการส่ งออก
0-2590-2000 สายด่วนสุ ขภาพ (กองสุ ขศึกษา กรมสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ)
0-2590-3333 สายด่วน กรมควบคุมโรค
0-2590-3323-5, 0-2590-3336 สายด่วน เกี่ยวกับเอดส์
0-2644-8850 กด 73 สายด่วนปรึ กษาเรื่ องยา (องค์การเภสัชกรรม)

0-27136793 สมาคมสมาริ ตนั (ให้คาปรึ กษาเรื่ อง การฆ่าตัวตาย การทาร้ายตัวเอง)
0-2791-1388 ไอทีวี ร่ วมมือ ร่ วมใจ
0-2972-5489-90 มูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพือ่ เด็กและสตรี
0-2952-5060-62 มูลนิธิเพือ่ ผูบ้ ริ โภค

