หลักเกณฑ์ของวงเงินประกัน
ฐานความผิด
ประเภทของยาเสพติดให้โทษ
1. เสพยาเสพติด
2. เสพและมีไว้ในครอบครอง
3. เสพและมีไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่าย
4. เสพและจำหน่ายยาเสพติด
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หลักเกณฑ์กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน
ข้าราชการ
1. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 3-5
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
2. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 6-8
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า
3. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 9-11
หรือข้าราชการอื่นที่เทียบเท่า

วงเงินประกัน
(ไม่เกิน) บาท
20,000
30,000

สถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ และสถานที่
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้ ต ิ ด ยาเสพติ ด เปรี ย บเสมื อ นที ่ พ ั ก กาย ใจ
มีทพ่ี กั อาศัยทีป่ ลอดภัย ซึง่ จัดแบ่งตามความเหมาะสมของอายุ
เพศ และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล อำนวยความสะดวก จัดหาของ
ใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการอย่าง
สม่ำเสมอเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งการควบคุม
ดังกล่าวเป็นการควบคุมตามความจำเป็น เพื่อจัดทำแผนการ
บำบัดฟืน้ ฟูและดำเนินการฟืน้ ฟูตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ซึง่ ถือ
ว่าไม่ได้เป็นการลงโทษแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด / ประจำศาลในจังหวัดของท่าน
จัดทำโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร A ชัน้ 4 และ 6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2143 0639
โทรสาร 0 2143 8827

40,000

หมายเหตุ การให้บคุ คลอืน่ นอกจากข้าราชการเป็นหลักประกัน
คณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ประจำเขตพื้นที่ อาจพิจารณาให้เมื่อบุคคลนั้น
เป็นผู้ที่มีหลักฐาน ตำแหน่งหน้าที่ อาชีพการงาน
ฐานะหรือชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือได้โดยกำหนด
วงเงินตามที่เห็นสมควรเป็นกรณีๆ ไป
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ตาม พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 ผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการตรวจพิสูจน์ และฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ต้องไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเป็นผู้ต้องหา
หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งเป็น
ความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตาม
คำพิพากษาของศาล (ตามมาตรา 19) และต้องเป็นผู้กระทำ
ความผิด ในฐานความผิดดังนี้
1. เสพยาเสพติด
2. เสพและมีไว้ในครอบครอง
3. เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
4. เสพและจำหน่ายยาเสพติด
ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ ที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวงดังนี้
1. ยาเสพติดสำหรับฐานความผิด ในข้อ 1 – 4 ได้แก่
เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี โคคาอีน ฝิ่น กัญชา และสารระเหย
2. ยาเสพติดในฐานความผิด ในข้อ 2-4 ต้องมีปริมาณ
ดังนี้ เฮโรอีน น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม ยาบ้าไม่เกิน
5 เม็ด หรือ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม ยาอี ไม่เกิน 5 เม็ด หรือไม่เกิน
1,250 มิลลิกรัม โคคาอีน ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ฝิน่ และกัญชา
ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัม
ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู ้ ต ิ ด ยาเสพติ ด ประสงค์ ท ี ่ จ ะขอปล่ อ ยชั ่ ว คราว
สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ผู้มีสิทธิขอปล่อยชั่วคราว
ผูม้ สี ทิ ธิรอ้ งขอให้ปล่อยชัว่ คราว ได้แก่ ผูท้ เ่ี ข้ารับการตรวจ
พิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หรือ
บิดามารดา บุตร พี่น้อง คู่สมรส ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา
นายจ้าง หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการ หรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องอื่น

หลักประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว
1. เงินสด
2. หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น ที่ดินตามโฉนด น.ส. 3 หรือ
น.ส. 3 ก. พันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ สลากออมสิน
เงินตามสมุดเงินฝากประจำ ใบรับฝากเงินประจำของธนาคาร
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หรือหนังสือรับรองจากส่วน
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
3. มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน

ขั้นตอนการขอให้ปล่อยชั่วคราว
1. ให้ผปู้ ระกันหรือผูเ้ ป็นหลักประกัน จัดเตรียมเอกสาร
เพื่อใช้ประกอบการยื่นขอให้ปล่อยชั่วคราว ดังนี้
		 1.1 บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้าน (พร้อมสำเนา 1
ชุด)
		 1.2 กรณีผขู้ อประกันหรือผูเ้ ป็นหลักประกันมีคสู่ มรส
ตามกฎหมาย ต้องมีคำยินยอมของคูส่ มรส หากเป็นหม้ายต้อง
มีใบสำคัญการหย่า หรือตายต้องมีใบมรณะบัตรของคูส่ มรส หรือ
ทะเบียนบ้านที่มีการแจ้ง “ตาย” หน้าชื่อของผู้นั้นมาแสดง

		 1.3 กรณีหลักทรัพย์เป็นทีด่ นิ ตามโฉนด น.ส.3 หรือ
น.ส. 3 ก. ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินทีด่ นิ จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่พร้อมแผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยละเอียดหากผู้ประกัน
มิได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตาม
กฎหมายมาแสดง
		 1.4 กรณีใช้เงินตามสมุดเงินฝากประจำ หรือใบรับเงิน
ฝากประจำของธนาคารมาเป็นหลักประกัน ต้องมีหนังสือรับรอง
ยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของธนาคาร และรับรองว่าจะไม่ยอม
ให้ถอนเงินภายใน 45 วัน หากเป็นการขอให้ปล่อยชั่วคราว
ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หนังสือรับรองต้อง
ระบุว่าจะไม่ยอมให้ถอนเงินจนกว่าความรับผิดตามสัญญา
ประกันจะหมดไปแล้ว
		 1.5 กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน ให้บุคคลนั้นเสนอ
หนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะ ระดับ อัตราเงินเดือน
หรือหนังสือรับรองสถานะของตนเอง หากมีภาระผูกพันในการ
ทำสัญญาประกันหรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอืน่ อยู่ ก็ให้
แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย
2. ผู้ร้องขอเขียนคำร้องและยื่นคำร้องขอปล่อย
ชัว่ คราว พร้อมแนบเอกสารทีจ่ ดั เตรียมยืน่ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
3. คณะอนุกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ในเขตพืน้ ที่ ประชุมและพิจารณาคำร้องขอ แล้วจึงแจ้งคำสัง่ ให้
ผูร้ อ้ งขอปล่อยตัวทราบ ซึง่ อาจจะได้รบั อนุญาตหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั
ดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งหากคณะอนุกรรมการฯ มี
คำสัง่ ไม่อนุญาตให้ปล่อยชัว่ คราว ผูร้ อ้ งขอสามารถยืน่ อุทธรณ์
คำสัง่ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด
ได้ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งไม่อนุญาตนั้น

