พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร
ชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
-------------------“...ยาเสพติดนี่นะมันทำ�ให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทางราชการ โดยตำ�รวจ
โดยโรงพยาบาล โดยคนเอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่
จะมีเงินทอง มีทุน มาสร้างบ้านเมืองให้สบายให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบยาเสพติด มัวแต่ต้องมา
เสียเงิน ค่าดูแลรักษา ทั้งผู้เสพยา ทั้งผู้ที่เป็นคนที่เดือดร้อน อย่างนี้ ก็เสียทั้งเงิน และเสียทั้งชื่อเสียง...”

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำ�รัส
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
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พ่อแม่อาสา นำ�พาปลอดยาเสพติด
บทนำ�
ด้ ว ยในปี ที่ ผ่ า นมา กระทรวงยุ ติ ธ รรมเห็ น ความสำ � คั ญ ของ “พลั ง ครอบครั ว
เพื่อการบำ�บัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด” และเพื่อเป็นการน้อมนำ�พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าปัญหายาเสพติด
เป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงได้เริ่มดำ�เนิน “โครงการ
พ่ อ แม่ อ าสา นำ � พาปลอดยาเสพติ ด กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ๘๐ พรรษา มหาราชินี” โดยการนำ�พ่อแม่ ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด เข้ามา
มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบของพ่อแม่อาสา ทำ�ให้พ่อแม่อาสา
ได้เข้ามามีส่วนช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลาน รวมทั้งการช่วยติดตามหลังปล่อยโดยใกล้ชิดขึ้น
ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงมีพระชนมายุ
ครบ ๘๕ พรรษา ในวั น ที่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๕ จึ ง ถื อ เป็ น วโรกาสสำ � คั ญ ที่ จ ะได้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ทราบถึงความห่วงใยของพระองค์ต่อภยันตรายของ
ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน และมีส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และประกาศเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ที่ จ ะป้ อ งกั น และต่ อ สู้ กั บ ปั ญ หายาเสพติ ด และสร้ า ง
พลังครอบครัวในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยขยายผลไป
ในเขตกรุงเทพมหานครให้มคี วามต่อเนือ่ ง ปลัดกระทรวงยุตธิ รรมจึงมีบญ
ั ชาให้กรมคุมประพฤติ
ดำ�เนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดโครงการพ่อแม่อาสา นำ�พาปลอดยาเสพติด
ถวายพ่อของแผ่นดินขึ้นในกรุงเทพมหานครอย่างทั่วถึง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ภายใต้ชื่อ “สัปดาห์แห่งการรวมพลังโครงการพ่อแม่อาสา นำ�พาปลอดยาเสพติดถวาย
พ่อของแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร”

นิยามศัพท์

พ่อแม่อาสา หมายถึง สมาชิกในครอบครัว อันได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ย่า
ตา ยาย คู่สมรสและญาติ รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในความรับผิดชอบของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เช่น

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

1

นายจ้าง ครู อาจารย์ เพื่อน ที่เป็นผู้ที่ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดให้ความเคารพ เชื่อฟัง และสนใจสมัครเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟู
และติ ด ตามดู แ ลให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก คุ ม ความประพฤติ แ ละผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ ป รั บ ตั ว
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
- ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล หมายถึง ผู้กระทำ�ผิด ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดที่สำ�นักงานคุมประพฤติมอบหมายให้พ่อแม่อาสาดูแล ซึ่งประกอบด้วย
- ผูถ้ กู คุมความประพฤติ หมายถึง ผูก้ ระทำ�ผิดซึง่ ศาลหรือผูม้ อี �ำ นาจมีค�ำ พิพากษา
หรือคำ�สั่งให้ใช้วิธีการคุมประพฤติ ภายใต้เงื่อนไขที่ศาลหรือผู้มีอำ�นาจเป็นผู้กำ�หนด โดยมี
พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ควบคุมดูแลให้คำ�แนะนำ�ตักเตือนในด้านความประพฤติและ
การประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกลับตนเป็นพลเมืองดี
- ผู้พ้นการคุมความประพฤติ หมายถึง ผู้กระทำ�ผิด ซึ่งรวมถึงผู้กระทำ�ผิดที่เป็น
ผู้ใหญ่ ผู้กระทำ�ผิดที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำ�คุก
ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติจนครบกำ�หนดเวลาที่กำ�หนดไว้
- ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายความว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
- ผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายความว่า บุคคลที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้วมีผล
การฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฯ และมีคำ�สั่งให้พ้นจากการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด

ขอบเขตบทบาทพ่อแม่อาสา

ในเบื้ อ งต้ น บทบาทของพ่ อ แม่ อ าสาเป็ น การดู แ ลเฉพาะผู้ ก ระทำ � ผิ ด ที่ เ ป็ น คน
ในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิด ในขั้นตอนดังนี้
๑. ดำ�เนินการสอดส่องดูแลในระหว่างการควบคุมสอดส่องและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
๒. ติ ด ตามดู แ ลภายหลั ง พ้ น การคุ ม ความประพฤติ แ ละการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
จากนั้น เมื่อพ่อแม่อาสามีผลการปฏิบัติงานดี และมีคุณสมบัติที่สามารถเป็น
อาสาสมัครคุมประพฤติได้ อาจได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นอาสาสมัคร
คุมประพฤติ และขยายบทบาทในการดูแลผู้กระทำ�ผิดในพื้นที่และในชุมชนต่อไป
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บทบาทของพ่อแม่อาสา
พ่อแม่อาสา คือ ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมากที่สุด ดังนั้น การดูแลเอาใจใส่ ให้ความรัก ความเมตตา
ความเข้าใจและการใช้การยอมรับและไว้วางใจ รวมทั้งสนับสนุนการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของ
บุคคลเหล่านี้ จึงมีความส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้ผู้คุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับตัวเป็นคนดี เป็นพลังที่ส�ำคัญของครอบครัว ชุมชน และสังคม
โดยไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำหรือเกี่ยวโยงกับยาเสพติดให้โทษอีก
ส�ำหรับพ่อแม่ บุคคลในครอบครัว และผู้ใกล้ชิดที่เข้ามาเป็นพ่อแม่อาสา ยังต้องมี
บทบาทเพิ่มเติมในการดูแลช่วยเหลือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ/การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
รวมทั้งการจัดท�ำรายงานส่งส�ำนักงานคุมประพฤติ โดยมีขั้นตอนการท�ำงานร่วมกับพนักงาน
คุมประพฤติ ดังนี้

๑. ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล

พ่อแม่อาสาจะได้รับมอบหมายให้ดูแลเฉพาะผู้กระทำ�ผิดที่เป็นคนในครอบครัวหรือ
ผู้ใกล้ชิด ตามที่ระบุไว้ในใบสมัครเท่านั้น โดยการได้รับมอบหมายให้ดูแลบุคคลดังกล่าว
มี ๒ ช่วง ดังนี้
(๑) ดูแลระหว่างการคุมความประพฤติ/ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด เป็นการดูแล
ผู้ที่ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไข
(๒) ดูแลภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ/ผ่านการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
เป็นการดูแล ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขจนพ้นการคุมความประพฤติ/ผ่านการฟืน้ ฟูฯแล้ว โดยทัว่ ไป
จะดูแลต่อเนื่องอีก ๑ ปี

๒. สิ่งที่พ่อแม่อาสาควรรู้เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ/
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒.๑ เงื่อนไขการคุมความประพฤติ/การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 พ่อแม่อาสา สามารถศึกษาได้จากสมุดข้อกำ�หนดเงือ่ นไขเพือ่ คุมความประพฤติ/
เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูฯ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ/ทุกคนได้รับจากพนักงาน
คุมประพฤติตามตัวอย่างดังต่อไปนี้
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๑. เงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติ

		 ( ) รายงานตัว....................๔...........................เดือน/ครั้ง ใน........๑............ปี
		 ( ) ให้ทำ�งานบริการสังคม...........๑๒.............ชั่วโมง
		 ( ) ห้ามประพฤติตนในทางเสื่อมเสีย และกระทำ�ความผิดอาญาขึ้นอีก
		 ( ) ฝึกอาชีพ/ประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ
		 ( ) อื่น ๆ ...............................................................................................................
		 ................................................................................................................................
		 ................................................................................................................................
ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟู ตามที่พนักงานคุมประพฤติได้นัดหมาย
ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขข้างต้นแล้ว และยินดีปฏิบัติตาม
ลงชื่อ.............................................ผู้ถูกคุมความประพฤติ
วันที่...................................
อาสาสมัครคุมประพฤติที่ปรึกษา
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

กำ�หนดนัดรายงานตัว
ครั้งที่

วัดนัดรายงานตัว

วันมารายงานตัว

๑

๘ กันยายน ๒๕๕๔

๘ กันยายน ๒๕๕๔

๒

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

๓

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
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ลายมือชื่อ พ.ค.ป.

กำ�หนดนัดเข้าร่วมกิจกรรม
วันนัด

เวลา

กิจกรรม/สถานที่

หมายเหตุ

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฐมนิเทศ/สำ�นักงานคุมประพฤติ.........................
๐๙.๐๐ นาฬิกา
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ทำ�งานบริการสังคม/วัดธรรมมงคล
๐๙.๐๐ นาฬิกา
๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ทำ�งานบริการสังคม/วัดธรรมมงคล
๐๙.๐๐ นาฬิกา

๒. เงื่อนไขเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 โปรแกรมคุมประพฤติ เป็นเวลา.....๖......เดือน
 รายงานตัว......๘.......ครั้ง ใน......๖........เดือน
 โปรแกรมกลับสู่สังคม เป็นเวลา.....๒......เดือน
 รายงานตัว......๓.......ครั้ง ใน......๒........เดือน
 ทำ�งานบริการสังคมฯ................ชั่วโมง
 ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
 ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะ
 ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูฯ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำ�หนด
 อื่น ๆ ................................................................................................................
		
........................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขข้างต้นแล้ว
		

ลงชื่อ.............................................ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
วันที่.............................................

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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กำ�หนดนัดรายงานตัว
ครั้งที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

วัดนัดรายงานตัว
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

วันมารายงานตัว ลายมือชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่
๙ มกราคม ๒๕๕๕
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๔ เมษายน ๒๕๕๕
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

กำ�หนดนัดเข้าร่วมกิจกรรม
วันนัด

เวลา

กิจกรรม/สถานที่

วันที่มา

๑๐ ส.ค. ๒๕๕๔ ๐๘.๓๐ น. ปฐมนิเทศ ณ กรมคุมประพฤติ
ชั้น ๕ แยกพรานนก
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔ ๐๘.๓๐ น. อบรมธรรมะ ณ สมาคมสันนิบาต
แห่งประเทศไทย
๑๑ ส.ค. ๒๕๕๔ ๐๘.๓๐ น. ทำ�งานบริการสังคมที่สวน
พุทธมณฑล ๑ วันละ ๖ ชม.
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๔ ๐๘.๓๐ น. ทำ�งานบริการสังคม ณ สำ�นักงาน
คุมประพฤติประจำ�ศาลจังหวัด
ตลิ่งชัน
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ลายมือชื่อ
ผู้ควบคุม

หมายเหตุ

โดยพ่อแม่อาสาต้องทราบเงื่ อ นไขข้ างต้ น และต้ อ งทราบกำ � หนดนั ด
รายงานตัวและกำ�หนดนัดเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้ดูแล กำ�ชับ และ
ตักเตือนให้ผถู้ กู คุมความประพฤติ/ผูเ้ ข้ารับการฟืน้ ฟูฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด
๒.๒	�������������������������������������������������������������������������������
ข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด
		 พ่อแม่อาสาต้องทราบข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ซึ่งกำ�หนดไว้ ดังนี้
		 ๑. ให้ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามกำ�หนดนัด ถ้าวันนัดตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้ไปก่อนหรือหลังวันนัด ซึ่งเป็นวันเปิดทำ�การ
		 ๒. ร่วมทำ�งานบริการสังคมและงานบำ�เพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามที่พนักงาน
คุมประพฤตินัดหมาย
		 ๓. ร่วมกิจกรรมเพือ่ การแก้ไขฟืน้ ฟูในด้านต่างๆ ทีส่ �ำ นักงานคุมประพฤติจดั ให้
ตามความเหมาะสม
		 ๔. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขฟื้นฟูตามคำ�แนะนำ�ของพนักงานคุมประพฤติ
และอาสาสมัครคุมประพฤติ
		 ๕. ถ้ามีเหตุขัดข้องหรือเจ็บป่วยไม่สามารถไปรายงานตัวได้ ให้แจ้งพนักงาน
คุมประพฤติโดยด่วนที่สุด และให้รีบไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทันทีที่ทำ�ได้
		 ๖. หากย้ายที่พักอาศัยหรือจะเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ ต้องแจ้งให้
พนักงานคุมประพฤติทราบโดยด่วน
		 ๗. หากถูกจับกุมดำ�เนินคดีใหม่ต้องแจ้งพนักงานคุมประพฤติโดยด่วน
		 ๘. กรณีทสี่ มุดข้อกำ�หนดเงือ่ นไขเพือ่ คุมความประพฤติสญ
ู หาย ให้รบี มาติดต่อ
ขอรับสมุดข้อกำ�หนดเงื่อนไขฯ เล่มใหม่จากพนักงานคุมประพฤติ
๒.๓ ประโยชน์ที่ได้รับ
		 พ่อแม่อาสาต้องทราบว่าในระหว่างการคุมความประพฤติ/การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด/ผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ สามารถได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและ
ขอรับความช่วยเหลือได้ ดังต่อไปนี้

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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๑. การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�รายบุคคลและเป็นกลุ่ม
		
๒. การให้ค�ำ แนะนำ�และติดต่อเพือ่ เข้ารับการบำ�บัดรักษาอาการติดยาเสพติด
และความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ
		
๓. การให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา
		
๔. แนะนำ�การหางาน ข้อมูลการรับสมัครงาน การฝึกวิชาชีพ
		
๕. การขอทุนประกอบอาชีพ
		
๖. การอบรมความรู้ด้านต่างๆ
		
๗. การทำ�งานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์
		
๘. การฟังธรรม การบรรพชาหรืออุปสมบท
		
๙. เข้าค่ายจริยธรรม ค่ายยาเสพติด
		 ๑๐. การแก้ไขฟื้นฟูอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
		 ๑๑. การสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล/ค่าอาหารและค่าพาหนะ/และค่ายังชีพ
ตามความจำ�เป็น
		 อนึง่ หากมีความจำ�เป็น สามารถไปรายงานตัวทีส่ ำ�นักงานคุมประพฤติแห่งอืน่
ตามความเหมาะสม เมื่อได้รับอนุญาต
๒.๔ ผลของการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
		 กรณีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ
		 ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
		 หากผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมความประพฤติจนครบถ้วน
ผู้ถูกคุมความประพฤติก็จะพ้นจากโทษที่รอการกำ�หนดโทษไว้หรือที่รอการลงโทษไว้ ซึ่งเป็น
การพ้นจากสภาพการบังคับ คือเป็นการพ้นจากการคุมความประพฤติด้วยดีนั่นเอง
		 หากผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล
จนพ้นการคุมความประพฤติไปได้ด้วยดี กฎหมายก็เปิดโอกาสให้มีการลบประวัติการกระทำ�
ความผิดในคดีนั้น โดยกรมคุมประพฤติจะส่งข้อมูลไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ รับรองว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นได้พ้นการบังคับคดีตามคำ�พิพากษา
หรือคำ�สั่งของศาลแล้ว ขอให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ลบประวัติการกระทำ�ผิดนั้น ก็ให้ถือว่าเด็กและเยาวชนนั้นไม่เคยทำ�ผิดมาก่อน ซึ่งถือว่าเป็น
การให้โอกาสเด็กและเยาวชนกลับตนเป็นพลเมืองดี เพราะขณะกระทำ�ผิดอายุน้อย จึงขาด
การยั้งคิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
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		 ผลการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
		 หากผูถ้ กู คุมความประพฤติไม่ไปรายงานตัว หรือฝ่าฝืนเงือ่ นไขคุมความประพฤติ
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจออกหมายจับเพื่อจับกุมท่านมาดำ�เนินคดี
		 ผู้ได้รับพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำ�คุก หากประพฤติผิดเงื่อนไข เจ้าหน้าที่
อาจจับกุมตัวไปคุมขังเพื่อรับโทษที่เหลืออยู่ได้ โดยไม่ต้องมีหมายจับ
		 กรณีเงื่อนไขเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
		 ผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
		 เมื่อผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯครบถ้วน และ
ผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจ จะพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาและไม่มีประวัติอาชญากร
		 ผลการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
		 หากไม่ปฏิบัติตามแผนการฟื้นฟูฯ อาจถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามจับตัว
โดยไม่ต้องมีหมาย และจะต้องถูกดำ�เนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
		 กรณีที่หลบหนีจากศูน ย์ ห รื อสถานฟื้ น ฟู ฯ จะต้ องถู ก ดำ � เนิ น คดี อ าญาตาม
พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องถูกดำ�เนินคดีในความผิดฐานหลบหนีที่คุมขัง
ตาม ป.อาญา ม.๑๙๐

๓. การแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล

พ่อแม่อาสาต้องมีบทบาทเป็นผู้แก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติ/
ผู้ เข้ า รั บ การฟื้ น ฟู ฯ ตลอดจนผู้ พ้ น การคุ ม ความประพฤติ / ผู้ ผ่ า นการฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “ใช้บ้านเป็นสถานที่ฟื้นฟูฯ” หรือ “ฟื้นฟูฯ ลูกหลานในบ้าน”
โดยต้องมีบทบาทดังนี้
๓.๑ การให้ความช่วยเหลือดูแล
		 พ่อแม่อาสา สามารถให้การช่วยเหลือดูแลผู้ถูกคุมความประพฤติ/ผู้เข้ารับ
การฟื้นฟูฯ ในบทบาทต่างๆ ดังนี้
		 ๓.๑.๑ เป็นผู้ให้คำ�ปรึกษา
			
พ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว ควรเป็นบุคคลทีผ่ ถู้ กู คุมความประพฤติ/
ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จะเข้ามาขอคำ�ปรึกษาแนะนำ�เป็นคนแรก เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับเขา
การให้ คำ � ปรึ ก ษาเป็ น บทบาทหน้ า ที่ ที่ สำ � คั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น จุ ด เริ่ ม ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ กั น เป็ น
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

9

อันดับแรก ถ้าเขาพึ่งครอบครัวได้ เขาจะไม่ไปหาเพื่อนหรือบุคคลอื่นหรือจนกระทั่งเกิดเหตุ
จนเป็นปัญหาแล้วครอบครัวจึงจะทราบภายหลัง
			
ทำ�อย่างไรให้เขานึกถึงพ่อแม่ หรือครอบครัวเป็นคนแรกทีอ่ ยากเล่า
หรืออยากขอคำ�แนะนำ�เมื่อมีปัญหา โดย
			
- ท่านให้การยอมรับเขาได้
			
- ท่านมีความเข้าใจ เห็นใจสงสาร อยากช่วยเหลือ
			
- ท่านยินดีรับฟังทุกเรื่องอย่างตั้งใจและอดทน
			
- ท่านสนใจและให้ความสำ�คัญถึงปัญหา/เรื่องที่เขาเล่า
			
- ท่านช่วยแนะนำ�แนวทางให้ความกระจ่างแก่เขาได้
			
- ท่านกระตุ้นให้เขาใช้ศักยภาพ ความสามารถให้เขาตัดสินเลือก
แนวทางแก้ปัญหาให้รู้คุณค่าตนเอง
			
- ชมเมื่อเขามีแนวคิด/ทางเลือก ความคิดในการแก้ปัญหาที่ดี
			
- ท่านสามารถสรุปประเด็นปัญหา และตกลงวิธีแก้ปัญหาร่วมกัน
		 ๓.๑.๒ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ
			
- เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
				 เมื่อพ่อแม่อาสา สังเกตว่าผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลเริ่มมีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม เช่น หนีเรียน กลับบ้านดึก ติดเกมส์ ติดเพือ่ น ใช้จา่ ยฟุม่ เฟือยฯ ควรให้ความสนใจ
และช่วยเหลือแก้ไขดังนี้
				 ๑. ควรพูดคุย ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
พร้อมทั้งช่วยกันหาสาเหตุ เพื่อให้ผู้กระทำ�ผิดตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และมีแรงจูงใจที่จะ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
				 ๒. พ่อแม่อาสาร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไข โดยมุ่งแก้ไขที่สาเหตุ
ซึ่งทุกคนในครอบครัวจำ�เป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไข พร้อมทั้งต้องให้โอกาสและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน ควรให้เวลากับเขาในการแก้ไขด้วย
				 ๓. พยายามสั ง เกตการปรั บ เปลี่ ย นของเขาและให้ กำ � ลั ง ใจ
พร้อมที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่ หากวิธีการเดิมไม่ได้ผล ซึ่งบางกรณีจำ�เป็นต้องขอความร่วมมือ
หรือความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นด้วย พ่อแม่ก็สมควรทำ�
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				 หากเขายังคงมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีก โดยเพิ่มความถี่และ

รุนแรงยิ่งขึ้น เช่น มีพฤติกรรมก้าวร้าว ติดยาเสพติด ซึมเศร้า แยกตัว ทำ�ผิดกฎหมาย
เป็นต้น พ่อแม่อาสาควรไปขอรับคำ�ปรึกษาจากพนักงานคุมประพฤติ เพื่อการช่วยเหลือ
แก้ไขต่อไป
			
- เมื่อพบอาการเครียด/วิตกกังวล
				 เมื่อผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลมีความเครียด/วิตกกังวล โดยสังเกตจาก
สีหน้าหมกมุ่น แยกตัวเอง ไม่พูดคุยกับใคร ทั้งอาจเป็นเพราะคิดมากหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่อง
ส่วนตัว เรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน การเรียน และเรือ่ งครอบครัว เป็นต้น ควรให้ความช่วยเหลือ เช่น
				 - พาออกกำ�ลังกายด้วยกันตอนเช้า-เย็น
				 - ครอบครัวจัดเวลาพาไปเที่ยวเตร่พร้อมกัน
				 - พาไปซื้อของด้วยกัน
				 - พูดคุยปลอบโยนหาสาเหตุช่วยกันแก้ปัญหา
			
- เมื่อดื่มสุรา
				 หากผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลดื่มสุรา ซึ่งสังเกตได้จากการที่เขาซื้อสุรา
มาดื่มที่บ้าน หรือออกไปดื่มนอกบ้าน หรือทราบจากอาการเมา ได้กลิ่น หรือใช้เงินเปลืองฯ
สามารถให้ความช่วยเหลือโดย
				 - ต้องคอยชักจูงให้เขาเห็นโทษพิษภัยของการดื่มสุรา
				 - ไม่ควรดื่มสุราให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ไม่ถูกต้อง
				 - พาไปพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อหาคำ�ปรึกษาแนะนำ�
				 - ขอให้ลดการดื่ม ถ้าหากมีการร้องขอ ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน
และปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด
				 - เสนอทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก้เครียด คลายเหงาแทน
การดื่มสุรา
			
- เมื่อคบเพื่อนไม่ดี
				 วัยรุ่น มักให้ความสำ�คัญกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าครอบครัวหาก
ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลคบเพื่อนไม่ดีก็จะทำ�ให้เสี่ยงต่อการถูกชักชวนให้มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ไปด้วย ดังนั้น พ่อแม่อาสาควรมีบทบาทในการดูแล และประคับประคองให้เขาพ้นภัยจาก
เพื่อนไม่ดี ดังนี้
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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				 • สนับสนุนให้มีบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุ่น และมีการใช้
เวลาว่างร่วมกัน
				 • สร้างสายใยในครอบครัวให้ลูกรู้สึกรักและผูกพันกับครอบครัว
และเห็นความสำ�คัญของครอบครัวมากกว่าเพื่อน
				 • เป็นตัวอย่างทีด่ เี กีย่ วกับการปฏิบตั ติ นให้แก่เขา เช่น การไม่ยงุ่ เกีย่ ว
กับอบายมุขต่างๆ
				 • สนับสนุนให้เขาเห็นคุณค่าและเชื่อมั่นในตนเอง
				 • ฝึกทักษะทางสังคมให้เขา เช่น การควบคุมความโกรธ ทักษะ
การปฏิเสธ การรู้จักอดทน รู้จักรอ ทักษะการตัดสินใจและการแก้ปัญหา เป็นต้น
				 • เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็น และลองผิดลองถูกในการ
แสดงความสามารถภายในบ้าน เพื่อการแก้ไข แนะนำ� หรือสนับสนุนต่อไป
				 • ยอมรับพฤติกรรมทุกด้านของเขา หากเขามีพฤติกรรมด้านใด
ไม่เหมาะสม ควรให้โอกาสและร่วมกันคิดแก้ไข แทนการแสดงท่าทีไม่ยอมรับ หรือปฏิเสธ
๓.๒ การสอดส่องดูแลและควบคุมพฤติกรรม
		 การอยู่ร่วมกันของบุคคลในครอบครัว มีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดกติการ่วมกัน
ของสมาชิกและมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวตามความจำ�เป็น ซึ่งหาก
พฤติกรรมเป็นแบบอะไรก็ได้ ครอบครัวไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีการชี้นำ�การปฏิบัติตนของสมาชิก
ในครอบครั ว ขาดการสื่ อ สาร ทำ � ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว เกิ ด การเรี ย กร้ อ งความสนใจ
ควบคุมตนเองไม่ได้ และหากมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกแบบขึ้นๆ ลงๆ บางครั้ง
ยืดหยุ่นบางครั้งเข้มงวดเกินความจำ�เป็นก็จะทำ�ให้สมาชิกเกิดความสับสนได้
		 การควบคุมพฤติกรรมจะเริ่มอย่างไร
		 ถ้าพบว่าภายในครอบครัวยังไม่มีการควบคุมพฤติกรรม ให้เริ่มปฏิบัติดังนี้
		 ๑. ให้สมาชิกในครอบครัวร่วมกันตกลงถึงพฤติกรรมทีค่ วรควบคุมของสมาชิก
ในครอบครัวที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ ซึ่งควรเริ่มจากพฤติกรรมที่ควบคุมง่ายไปจนถึง
พฤติกรรมที่ควบคุมยากขึ้น
		 ๒. กำ�หนดระเบียบขอบเขตของพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในครอบครัวไว้อย่าง
ชัดเจน
		 ๓. มีการตกลงวิธีการปฏิบัติที่ยอมรับได้ร่วมกัน
		 ๔. ให้กำ�ลังใจและส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีโดยชมเชยและให้รางวัล
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		 ๕. มีการกำ�หนดโทษที่ชัดเจน และทุกคนร่วมรับรู้ในกฎนี้ เมื่อพบว่ามีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนในพฤติกรรมที่ควบคุม
		 พฤติกรรมที่ควรควบคุม
		 ๑. พฤติกรรมทีเ่ ป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สนิ เช่น การทำ�ร้ายร่างกาย
การทำ�ร้ายผู้อื่น การทำ�ลายทรัพย์สินฯ
		 ๒. พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วกับการตอบสนองทางด้านร่างกายและจิตใจ เช่น การกิน
การนอน ความก้าวร้าวฯ
		 ๓. พฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับสังคมทัง้ ในและนอกครอบครัว เช่น การลักขโมย
การคบเพื่อนไม่ดี การเที่ยวเตร่แหล่งมั่วสุมฯ
		 ๔. การไม่ปฏิบัติตามขอบเขตและระเบียบวินัยในครอบครัว

๔. การบันทึกการดูแลฯและรายงานต่อสำ�นักงานคุมประพฤติ
๔.๑ การบันทึกการดูแล ขอให้พอ่ แม่อาสาบันทึกในแบบบันทึกการดูแลผูก้ ระทำ�ผิด
โดยแบบบันทึกข้อมูลจะเป็นประจำ�เดือน ซึง่ การบันทึกในแบบดังกล่าว มีการบันทึกรายเดือน
และรายสัปดาห์ หัวข้อความประพฤติและการเกีย่ วข้องกับยาเสพติด/การกระทำ�ผิด ต้องบันทึก
รายสัปดาห์ โดยขอให้ศกึ ษารายละเอียดของการบันทึกข้อมูลจากคำ�อธิบายการบันทึก ข้อ ๓.
๔.๒ การรายงานสำ�นักงานคุมประพฤติ ขอให้พอ่ แม่อาสารายงานการดูแลผูก้ ระทำ�ผิด
ตามข้อ ๔.๑ ต่อสำ�นักงานคุมประพฤติ ตามที่พนักงานคุมประพฤติกำ�หนด โดยอาจนำ�
ผู้กระทำ�ผิดไปพบพนักงานคุมประพฤติด้วยก็ได้
๔.๓ การรายงานพฤติการณ์พิเศษ กรณีพ่อแม่อาสาพบว่า ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล
มีพฤติการณ์พิเศษ ได้แก่
		 ๑. ถูกจับกุมดำ�เนินคดีใหม่
		 ๒. เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง
		 ๓. ออกจากบ้านโดยไม่สามารถติดตามได้
		 ๔. อื่นๆ (ระบุ)
		 ขอให้พ่อแม่อาสารายงานต่อพนักงานคุมประพฤติโดยทันที
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แบบบันทึกการดูแลของพ่อแม่อาสา
ประจำ�เดือน.................... พ.ศ. ................
ขอให้พ่อแม่อาสาใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและกรอกข้อมูลตามที่ระบุ

ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล

 ผู้ถูกคุมความประพฤติ
 ผูพ้ ้นการคุมความประพฤติ

 ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 ผูผ้ ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

เลขทะเบียนที.่ .................................. สำ�นักงานคุมประพฤติ.........................................................
ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่............ หมู่.......... ตรอก/ซอย................................... ถนน..................................
ตำ�บล/แขวง....................................... อำ�เภอ/เขต............................. จังหวัด.................................
โทรศัพท์........................................
๑. ความสัมพันธ์ในครอบครัว
[ ] ปกติ
[ ] มีปัญหาขัดแย้งกัน ระบุ.............................................................................................
๒. การศึกษา/การประกอบอาชีพ
[ ] กำ�ลังศึกษาชั้น...........................................................................................................
[ ] ประกอบอาชีพ............................................................................................................
[ ] ว่างงาน
[ ] อื่น ๆ ระบุ.................................................................................................................
๓. ความประพฤติและการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด/การกระทำ�ผิด ขอให้กรอกข้อมูล
รายสัปดาห์ตามความถี่ของพฤติกรรม/บ่อย = ตั้งแต่ ๔ วัน/สัปดาห์ บางครั้ง = ๑-๓ วัน/
สัปดาห์ ไม่เคย = ไม่มีพฤติกรรมนั้นในสัปดาห์
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บ่อย
บางครั้ง
ไม่เคย
บ่อย
บางครั้ง
ไม่เคย
บ่อย
บางครั้ง
ไม่เคย
บ่อย
บางครั้ง
ไม่เคย

สัปดาห์ที่ ๑ สัปดาห์ที่ ๒ สัปดาห์ที่ ๓ สัปดาห์ที่ ๔
ความประพฤติและการเกี่ยวข้อง วันที่........... วันที่........... วันที่........... วันที่...........
หมายเหตุ
กับยาเสพติดให้โทษ/การกระทำ�ผิด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เชื่อฟังพ่อแม่ คนในครอบครัว
ช่วยเหลืองานในบ้าน
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ทำ�งาน
ช่วยเหลือส่วนรวม
เอาแต่ใจตนเอง
ก้าวร้าว ทำ�ลายสิง่ ของ ทำ�ร้ายผูอ้ นื่
ฉุนเฉียว หงุดหงิด โกรธง่าย
เที่ยวกลางคืน
คบเพื่อนไม่ดี
เล่นการพนัน
ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
ดื่มสุรา
ลักขโมย
การใช้ยาเสพติด ระบุ.....................
ขายยาเสพติด ระบุ........................
รับจ้างซือ้ ยาเสพติด......................
กระทำ�ผิดในคดีเดิม
ระบุ.............................................

• กระทำ�ผิดคดีอื่น ๆ
ระบุ.............................................

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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๔. บทบาทของพ่อแม่อาสาในเดือนนี้
๔.๑ การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา.........................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๔.๒ การให้ความช่วยเหลือ................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๕. สิง่ /เรือ่ งทีต่ อ้ งการให้พนักงานคุมประพฤติชว่ ยเหลือ.........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
๖. ข้อเสนอ/ความเห็นอืน่ ๆ....................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................
(.........................................)
พ่อแม่อาสา
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คำ�อธิบายการบันทึกข้อมูล
ในการบันทึกข้อมูล ขอให้พอ่ แม่อาสาใส่เครือ่ งหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความเป็นจริงและ
กรอกข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลเบื้องต้น

๑.		สถานภาพของผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล ให้ระบุสถานภาพเพียงข้อเดียวว่า เป็น
ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นการคุมความประพฤติ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒. เลขทะเบียน....................................... สำ�นักงานคุมประพฤติ....................................
ให้ระบุเลขทะเบียนของคดีและสำ�นักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบ
๓. ชือ่ -สกุล ให้ระบุ ชือ่ -นามสกุล ของผูท้ พี่ อ่ แม่อาสาดูแลตามบัตรประจำ�ตัวประชาชน
๔. ที่อยู่ ให้ระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล

ข้อมูลจากการสอดส่องดูแล

๑. ความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่อาสาสามารถเลือกได้ข้อเดียว ได้แก่ ปกติ
หรือมีปัญหาขัดแย้ง โดยให้ระบุด้วยว่าขัดแย้งกับผู้ใด
๒. การศึกษาและการประกอบอาชีพ
		 ๑) การศึกษา หมายถึง การศึกษาในปัจจุบนั ของผูท้ พี่ อ่ แม่อาสาดูแล ให้พอ่ แม่อาสา
ระบุว่าการบันทึกในเดือนนั้น กำ�ลังอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับใด ปีใด และสถานศึกษาใด
		 ๒) การประกอบอาชีพ หมายถึง การท�ำงานในปัจจุบันของผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแล
ที่ท�ำให้เกิดรายได้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ผลก�ำไร ส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์
อื่นใด ซึ่งเป็นรายได้หลัก หรือรายได้ ที่ได้รับสม�่ำเสมอ พ่อแม่อาสาสามารถเลือกได้เพียง
ข้อเดียว ดังนี้
- อาชีพ (ปัจจุบัน) หากในการบันทึกเดือนนั้นพบว่า ผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลประกอบ
อาชีพ ให้ระบุว่าประกอบอาชีพใด เช่น ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร/ตำ�รวจ พนักงานบริษัท
เอกชน พนักงานโรงงาน รับจ้าง ผูใ้ ช้แรงงาน ค้าขาย การเกษตร การคมนาคม นักบวช เป็นต้น
- ว่างงาน หากพบว่า ผูท้ พี่ อ่ แม่อาสาดูแลเป็นผูท้ ไี่ ม่มงี านทำ� หรือเคยทำ�งานมาแล้ว
แต่ในเดือนทีบ่ นั ทึกได้ออกจากงานแล้ว หรือไม่สามารถหารายได้จากงานอาชีพให้พอ่ แม่อาสา
ระบุว่าว่างงาน
- อื่นๆ หากประกอบอาชีพอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ให้พ่อแม่อาสาระบุ
ด้วยว่าอาชีพใด
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

17

๓. ความประพฤติและการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ/การกระทำ�ผิด ขอให้
พ่อแม่อาสาบันทึกความประพฤติของผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลเป็นรายสัปดาห์ โดยขอให้ระบุวันที่
ในการบันทึกของแต่ละสัปดาห์ และให้เลือกความถีข่ องพฤติกรรมทีแ่ สดงความประพฤติ ได้แก่
		 ๓.๑ เชื่อฟังพ่อแม่ คนในครอบครัว
		 ๓.๒ ช่วยเหลืองานในบ้าน
		 ๓.๓ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน/ทำ�งาน
		 ๓.๔ ช่วยเหลือส่วนรวม
		 ๓.๕ เอาแต่ใจตนเอง
		 ๓.๖ ก้าวร้าว ทำ�ลายสิ่งของ ทำ�ร้ายผู้อื่น
		 ๓.๗ ฉุนเฉียว หงุดหงิด โกรธง่าย
		 ๓.๘ เที่ยวกลางคืน
		 ๓.๙ คบเพื่อนไม่ดี
		 ๓.๑๐ เล่นการพนัน
		 ๓.๑๑ ทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น
		 ๓.๑๒ ดื่มสุรา
		 ๓.๑๓ ลักขโมย
		 ๓.๑๔ การใช้ยาเสพติด หากผูท้ พี่ อ่ แม่อาสาดูแลมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติดให้โทษ
ในสัปดาห์นั้น ขอให้พ่อแม่อาสาระบุด้วยว่าใช้ยาเสพติดประเภทใด
		 ๓.๑๕ การจำ�หน่ายยาเสพติด หากผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลมีพฤติกรรมจำ�หน่าย
ในสัปดาห์นั้น ขอให้พ่อแม่อาสาระบุด้วยว่าขายยาเสพติดประเภทใด
		 ๓.๑๖ การรับจ้างซื้อยาเสพติด หากผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลมีพฤติกรรมรับจ้างซื้อ
ในสัปดาห์นั้น ขอให้พ่อแม่อาสาระบุด้วยว่ารับจ้างซื้อยาเสพติดประเภทใด
		 ๓.๑๗ การมีพฤติกรรมกระทำ�ผิดในลักษณะเดียวกับคดีเดิม หากผู้กระทำ�ผิด
มีพฤติกรรมกระทำ�ผิดในลักษณะเดียวกับคดีเดิม ขอให้ระบุความผิดด้วย
		 ๓.๑๘ การมีพฤติกรรมการกระทำ�ผิดประเภทอืน่ ๆ หากผูก้ ระทำ�ผิดมีพฤติกรรม
กระทำ�ผิดประเภทอื่นๆ ขอให้ระบุความผิดด้วย
		 โดยการระบุความถี่ มีความหมายดังนี้
		 (๑) บ่อย หมายถึง มีพฤติกรรมในหัวข้อนั้น ตั้งแต่ ๔ วัน/สัปดาห์
		 (๒) บางครั้ง หมายถึง มีพฤติกรรมในหัวข้อนั้น ตั้งแต่ ๑ - ๓ วัน/สัปดาห์
		 (๓) ไม่เคย หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมในหัวข้อนั้น
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๔. บทบาทของพ่อแม่อาสา
		 ขอให้พ่อแม่อาสาระบุบทบาทที่มีต่อผู้ที่พ่อแม่อาสาดูแลในรอบเดือนนั้น โดย
แบ่งออกเป็น ๒ ข้อย่อย ดังนี้
		 ๔.๑ การให้คำ�แนะนำ�ปรึกษา ขอให้ระบุว่าให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาในเรื่องใด
		 ๔.๒ การให้ความช่วยเหลือ ขอให้ระบุว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องใด
๕. สิ่ง/เรื่องที่ต้องการให้พนักงานคุมประพฤติช่วยเหลือ
		 ขอให้พ่อแม่อาสาระบุว่าสิ่ง/เรื่องที่ต้องการให้พนังกานคุมประพฤติช่วยเหลือผู้ที่
พ่อแม่อาสาดูแลมีสิ่ง/เรื่องใดบ้าง..............................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๖. ข้อเสนอ/ความเห็นอื่นๆ
หากพ่อแม่อาสามีข้อเสนอหรือความเห็นอื่น ๆ ในการดูแลหรือช่วยเหลือผู้ที่พ่อแม่
อาสาดูแล ขอให้ระบุ................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ภาคผนวก

หมายเลขโทรศัพท์สำ�นักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร

๐ ๒๔๑๒ ๐๐๘๕, ๐ ๒๔๑๑ ๑๘๔๘

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลอาญา

๐ ๒๕๔๑ ๒๒๔๗-๕๑, ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๔๗-๕๐

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลอาญากรุงเทพใต้

๐ ๒๒๙๑ ๖๗๕๔ ต่อ ๔๑, ๔๒, ๕๑, ๕๒, ๕๓

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลจังหวัดพระนครเหนือ

๐ ๒๙๓๘ ๔๖๒๐, ๐ ๒๕๑๒ ๔๙๒๕

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลแขวงพระนครใต้

๐ ๒๒๙๑ ๒๘๔๐ ต่อ ๑๕, ๑๖, ๓๓-๓๕

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลแขวงดุสิต

๐ ๒๔๑๒ ๐๐๙๐
๐ ๒๕๑๗ ๖๖๒๔ ต่อ ๒๓, ๒๔ , ๒๕, ๒๖
๐ ๒๕๔๐ ๓๑๓๗-๘
๐ ๒๓๙๙ ๒๒๕๔ ต่อ ๒๓, ๐ ๒๓๙๙ ๐๒๙๓ ต่อ ๒๒

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลจังหวัดมีนบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลจังหวัดพระโขนง
ธนบุรี
สำ�นักงานคุมประพฤติธนบุรี

๐ ๒๔๑๑ ๐๐๘๐

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลอาญาธนบุรี

๐ ๒๔๕๗ ๐๔๖๑-๖๓

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลแขวงธนบุรี

๐ ๒๔๕๗ ๓๐๑๘-๒๐

สำ�นักงานคุมประพฤติประจำ�ศาลจังหวัดตลิ่งชัน

๐ ๒๔๑๑ ๑๘๖๔, ๐ ๒๔๑๑ ๑๒๙๔

ภาค ๑
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี

๐ ๒๕๘๐ ๐๗๓๓, ๐ ๒๕๘๐ ๓๕๒๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ

๐ ๒๑๘๓ ๑๐๐๖-๐๗ ต่อ ๒๕, ๒๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๐ ๓๕๓๒ ๘๔๗๔

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

๐ ๓๖๖๑ ๕๕๘๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี

๐ ๓๖๒๒ ๒๑๐๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง

๐ ๓๕๖๒ ๖๓๙๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี

๐ ๒๕๘๐ ๓๕๐๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี

๐ ๓๖๕๒ ๒๙๕๖, ๐ ๓๖๕๒ ๔๑๙๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท

๐ ๕๖๔๑ ๕๓๖๖
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ภาค ๒
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

๐ ๓๘๓๙ ๗๖๘๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี

๐ ๓๙๓๒ ๗๙๘๔

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

๐ ๓๘๖๙ ๔๑๑๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

๐ ๓๙๕๒ ๓๙๖๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก

๐ ๓๗๓๑ ๔๕๑๔

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา

๐ ๓๘๕๑ ๕๗๕๑ ต่อ ๒๑-๒๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี

๐ ๓๗๒๑ ๑๖๑๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
สาขากบินทร์บุรี

๐ ๓๗๒๘ ๘๑๘๐-๘๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว

๐ ๓๗๔๒ ๕๒๙๘

ภาค ๓
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา

๐ ๔๔๓๗ ๑๔๕๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว

๐ ๔๔๒๙ ๐๖๕๕-๕๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่

๐ ๔๔๙๑ ๓๘๘๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี

๐ ๔๕๔๗ ๔๑๑๗-๑๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์

๐ ๔๔๕๑ ๘๑๓๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์

๐ ๔๔๖๒ ๑๑๘๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

๐ ๔๔๖๓ ๓๒๑๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

๐ ๔๕๖๑ ๓๑๘๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร

๐ ๔๕๗๑ ๑๐๘๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอำ�นาจเจริญ

๐ ๔๕๕๒ ๓๑๕๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ

๐ ๔๔๘๑ ๖๓๐๐

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว

๐ ๔๔๘๔ ๔๗๔๖-๔๗
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ภาค ๔
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น

๐ ๔๓๓๓ ๑๒๒๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

๐ ๔๒๒๔ ๗๙๓๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม

๐ ๔๓๗๑ ๒๑๗๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

๐ ๔๒๗๑ ๗๐๒๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดสกลนคร สาขาย่อยสว่างแดนดิน ๐ ๔๒๗๒ ๒๖๙๑
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด

๐ ๔๓๕๑ ๔๑๙๔

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์

๐ ๔๓๘๑ ๓๕๓๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร

๐ ๔๒๖๓ ๐๘๐๒, ๐ ๔๒๖๑ ๕๑๑๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำ�ภู

๐ ๔๒๓๑ ๒๓๓๔-๓๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม

๐ ๔๒๕๒ ๑๑๖๕-๖๖ ต่อ ๒๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย

๐ ๔๒๔๑ ๒๙๑๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ

๐ ๔๒๔๙ ๑๙๗๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย

๐ ๔๒๘๖ ๑๒๒๕ - ๒๖ ต่อ ๓๐๓, ๓๐๗, ๓๐๘

ภาค ๕
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

๐ ๕๓๒๓ ๕๒๘๕ ต่อ ๒๒, ๒๓ , ๒๐ , ๒๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง

๐ ๕๓๓๘ ๒๙๖๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

๐ ๕๓๑๕ ๒๐๖๙ - ๗๐

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง

๐ ๕๓๗๙ ๕๒๓๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดลำ�ปาง

๐ ๕๔๒๒ ๖๑๗๑ ต่อ ๑๒, ๑๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่

๐ ๕๔๕๓ ๒๙๕๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา

๐ ๕๔๔๘ ๒๑๖๔

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๐ ๕๓๖๒ ๐๐๒๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน สาขาย่อยแม่สะเรียง ๐ ๕๓๖๘ ๓๐๓๑
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่อ่องสอน สาขาย่อยปาย

๐ ๕๓๐๖ ๔๔๒๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดลำ�พูน

๐ ๕๓๕๒ ๕๕๑๗ - ๑๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน

๐ ๕๔๗๗ ๑๕๗๓
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
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ภาค ๖
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก

๐๕๕๒๔ ๑๙๐๐ ต่อ ๒๐๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์

๐ ๕๖๒๒ ๒๒๖๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดกำ�แพงเพชร

๐ ๕๕๗๐ ๕๐๗๔ ต่อ ๒๑ , ๒๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย

๐ ๕๕๖๑ ๐๙๔๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก ๐ ๕๕๖๔ ๓๙๙๕
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์

๐ ๕๖๗๒ ๐๖๘๘ ต่อ ๑๐๗ , ๑๐๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด เพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก ๐ ๕๖๗๐ ๔๙๔๒ - ๔๓
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร

๐ ๕๖๖๑ ๓๕๕๗ ต่อ ๑๑๔, ๑๑๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

๐ ๕๕๕๑ ๗๖๓๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด

๐ ๕๕๕๓ ๔๓๓๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์

๐ ๕๕๘๓ ๐๘๓๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี

๐ ๕๖๕๑ ๔๑๓๖

ภาค ๗
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม

๐ ๓๔๓๔ ๐๒๘๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี

๐ ๓๕๕๒ ๒๔๙๙ ต่อ ๑๕๑๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจน์บุรี

๐ ๓๔๕๖ ๔๔๑๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัด เพชรบุรี

๐ ๓๒๔๐ ๒๔๑๑

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๐ ๓๒๖๐ ๑๙๖๑-๖๒ ต่อ ๑๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

๐ ๓๒๓๒ ๕๔๘๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม

๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร

๐ ๓๔๔๑ ๓๙๖๖-๖๗
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ภาค ๘
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๐ ๗๗๓๕ ๕๔๗๘-๗๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา

๐ ๗๗๒๒ ๘๔๘๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย

๐ ๗๗๔๑ ๙๑๒๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐ ๗๕๓๔ ๔๗๗๕

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง

๐ ๗๕๔๒ ๔๒๑๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร

๐ ๗๗๕๐ ๕๙๙๖, ๐ ๗๗๕๐ ๑๑๕๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน

๐ ๗๗๕๔ ๐๗๕๐

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

๐ ๗๖๒๔ ๖๒๓๙

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่

๐ ๗๕๖๒ ๓๙๖๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง

๐ ๗๗๘๒ ๒๕๐๒

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา

๐ ๗๖๔๑ ๒๕๓๐

ภาค ๙
สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา

๐ ๗๔๓๑ ๑๑๗๐

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี

๐ ๗๔๓๗ ๓๕๒๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

๐ ๗๕๕๗ ๐๕๒๖

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส

๐ ๗๓๕๑ ๔๕๗๐

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

๐ ๗๓๓๖ ๑๐๓๗

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง

๐ ๗๔๖๑ ๒๔๑๓

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี

๐ ๗๓๓๒ ๓๒๐๘

สำ�นักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล

๐ ๗๔๗๑ ๑๙๑๒

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

27

สายด่วนยาเสพติด
๑. สายด่วน
สายด่วน ๑๓๘๖
สายด่วน ๑๖๘๘
สายด่วน ๑๑๖๕
สายด่วน ๑๖๖๗
สายด่วน ๑๖๐๐
สายด่วน ๑๓๐๐
สายด่วน ๑๓๓๐

แจ้งเบาะแสยาเสพติด สำ�นักงาน ป.ป.ส.
แจ้งข่าวยาเสพติด กองบัญชาการตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด
รับปรึกษาปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์
ฮอทไลน์ คลายเครียด รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ปรึกษาปัญหาเรื่องบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ศูนย์ประชาบดี
หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)		

๒. ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดในสังกัดกรมการแพทย์
สถาบันธัญญารักษ์
ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดจังหวัดสงขลา
ศูนย์บำ�บัดรักษายาเสพติดจังหวัดปัตตานี

๐ ๒๕๓๑ ๐๐๘๐-๘
๐ ๕๓๒๙ ๗๙๗๖
๐ ๕๓๖๑ ๓๐๕๕
๐ ๔๓๓๔ ๕๓๙๑-๒
๐ ๗๔๔๖ ๗๔๖๘
๐ ๗๓๓๓ ๘๐๗๐-๕

๓. โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กทม.
๐ ๒๔๓๗ ๐๒๐๐-๘
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กทม.
๐ ๒๘๘๙ ๙๐๖๖-๗
โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
๐ ๒๕๒๕ ๐๙๘๑-๕
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
๐ ๕๓๒๘ ๐๒๒๘-๔๗
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว
๐ ๓๗๒๖ ๑๗๙๕-๙
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย
๐ ๔๒๘๑ ๔๘๙๓-๕
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม
๐ ๔๒๕๙ ๓๑๑๐
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
๐ ๔๓๒๒ ๗๔๒๒
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จังหวัดนครราชสีมา ๐ ๔๔๓๔ ๒๖๖๖
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ ๐ ๕๖๒๖ ๗๒๘๐
โรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา
๐ ๗๔๔๔ ๒๔๗๖
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
๐ ๔๕๓๑ ๒๕๕๐-๔
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๐ ๗๗๓๑ ๒๕๒๒
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