
ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์  วธิีการ  และเงื่อนไขการจดัตัง้และรบัรองคุณภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม   

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๑๑  (๔)  มาตรา  118  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด  คณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจัดตั้งและรับรองคุณภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม  พ.ศ.  2565”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและอ านวยการ 

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 
“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม    
“ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม”  หมายความว่า  สถานที่ท าการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด 

หรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
“การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์”  หมายความว่า  การสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
(๒) ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม  รวมทั้งการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน 

การบ าบัดรักษาให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว 
(๓) ช่วยเหลือเกี่ยวกับอาชีพ  การศึกษา  เงินทุนสงเคราะห์  และให้การสงเคราะห์อื่น ๆ   

ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างหรือสถานประกอบการรับผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน  

การบ าบัดรักษาเข้าท างาน 
(๕) ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดรักษาและติดตาม  ดูแล   

และช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
ข้อ ๔ ให้มีศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  เพ่ือเป็นส่วนปฏิบัติการให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา  ดังนี้ 
(๑) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในจังหวัด 
(๒) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร 
(๓) ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอื่นที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้ง 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕



การจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  ให้มีการขึ้นทะเบียนเพ่ือการก ากับตรวจสอบ 
คุณภาพการด าเนินงานโดยยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
ผู้ติดยาเสพติด 

ข้อ ๕ ให้ใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครหรือพ้ืนที่อื่น 
ที่เหมาะสมเป็นที่ตั้งศูนย์พ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามข้อ  ๔  (๑)  และ  (๒)  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ระดับเขต  
จังหวัด  อ าเภอ  ต าบลและระดับหมู่บ้าน 

เจ้าหน้าที่ในศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมตามข้อ  ๔  (๑)  และ  (๒)  ให้แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ 
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงแรงงาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  หรือกรุงเทพมหานคร  ให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้ง 
และศักยภาพในการเข้าถึงและความสะดวกในการรับบริการของผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

ข้อ ๖ ให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอื่น 
ตามข้อ  ๔  (๓)  โดยพิจารณาจัดตั้งจากองค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นที่ให้ความร่วมมือ 
และมีความประสงค์จัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมขึ้นเป็นการเฉพาะเพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือและ  
สงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 

ข้อ ๗ การขอจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอื่น  ตามข้อ  ๔  (๓)  ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี ้
(๑) องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่นแจ้งความประสงค์ไปยังกระทรวงมหาดไทย 

หรือกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณา 
(๒) การบริหารจัดการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้น ารูปแบบการด าเนินงานในศูนย์ฟ้ืนฟู 

สภาพทางสังคมในจังหวัดหรือศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานครมาใช้ได้โดยอนุโลม 
ข้อ ๘ ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในระดับจังหวัดที่กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร

จัดตั้งท าหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติงานกลางของจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  โดยให้มีหน้าที่ 
(๑) ประสานงานกับราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนทอ้งถิน่  รัฐวิสาหกจิ   

องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐในพ้ืนที่  เพ่ือประสานนโยบาย  แผนงาน  และความร่วมมือต่าง ๆ 
(๒) ด าเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์   ไปยัง

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  ในพ้ืนที่   
(๓) รวบรวมการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์จากภาคธุรกิจ  เอกชน  สมาคม  องค์กร

ชุมชนต่าง ๆ  รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือต่าง ๆ  เพ่ือแจ้งไปยังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่ 

(๔) ก าหนดช่องทางการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์  จากองค์กรพัฒนาเอกชน   
องค์กรชุมชน  หรือองค์กรอื่นไปยังศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ 

(๕) จัดให้มีการสนับสนุนช่วยเหลือและสงเคราะห์อย่างใด ๆ  แก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่าน 
การบ าบัดรักษาเพื่อให้สามารถคืนสู่สังคมได้ตามปกติ   

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๖) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมในพ้ืนที่และก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคภาพรวมที่เกิดขึ้น  เพ่ือวางแนวทางการปรับปรุง  แก้ไขกระบวนการสนับสนุน
ช่วยเหลือและสงเคราะห์ในพื้นที่ 

ข้อ ๙ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  หรือส านักงาน  ป.ป.ส.   
สนับสนุนและช่วยเหลือการด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมระดับต่าง ๆ   

ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้นจากองค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชนหรือองค์กรอื่น 
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามวรรคแรกได้    
โดยความเห็นชอบของคณะท างาน 

ข้อ ๑๐ ให้คณะอนุกรรมการตรวจติดตาม  ก ากับ  การด าเนินงานของศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ 
ทางสังคมระดับต่าง ๆ   

ข้อ ๑๑ ศูนย์ ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมที่ด าเนินงานครบสามปี   ให้ยื่นขอรับรองคุณภาพ 
ต่อกรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  และให้ขอรับรองคุณภาพทุกสามปี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รองนายกรฐัมนตรี 

ประธานกรรมการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพตดิ 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๙๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๖๕


