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คําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

1.    ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)..................................................................................................................... 
2.    เกิดวันที่............................เดือน..........................................พ.ศ........................อายุ.................................ป 
3.    เชื้อชาติ...................................................................สัญชาติ........................................................................ 
4.    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน /  บัตรขาราชการ......................................................................................... 
       ออกโดย.....................................วันที่ออกบัตร................................วันที่บัตรหมดอายุ............................... 
5.    มีภูมิลําเนาอยูที่.............................ถนน / ซอย.............................................ตําบล / แขวง.......................... 
       อําเภอ/ เขต..................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย................... 
6.    ที่อยูปจจุบันเลขที่..........................ถนน / ซอย.................................ตําบล / แขวง...................................... 
       อําเภอ/ เขต..............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย................... 
       โทรศัพท..........................................โทรสาร..................................โทรศัพทมือถือ................................... 
       วิทยุติดตามตัว..............................E-MAIL…………………………… 
7.    อาชีพปจจุบัน.........................................ตําแหนง............................................สังกัด.................................. 
       ถนน.........................................ตําบล / แขวง.......................................อําเภอ/ เขต..................................... 
       จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท............................................... 
       โทรสาร...................................โทรศัพทมือถือ.....................................วิทยุติดตามตัว............................... 
        E-MAIL………………………………………….. 
8.     สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
       ดานสังคมสงเคราะห    ระดับ...................................จากคณะ...........................................……………….. 
       สถาบัน........................................................………………............ปการศึกษา......................................... 
       ดานจิตวิทยา    ระดับ...................................จากคณะ...............…………………………........................... 
       สถาบัน......................................………………...............................ปการศึกษา......................................... 
       แพทยศาสตร    ระดับ..................................จากคณะ..................…………………………........................ 
       สถาบัน.........................................................………………............ปการศึกษา......................................... 
                   สาขากุมารเวชศาสตร 
                   สาขาจิตเวชศาสตร 
                   สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
       พยาบาลศาสตรสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช    ระดับ................................. 
       จากคณะ..................................................สถาบัน..................................................ปการศึกษา.................... 
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  9.    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาอื่นคือ   สาขา....................................................ระดับ........................ 
         จากคณะ.............................................สถาบัน..................................................ปการศึกษา....................... 
10.    ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  (โปรดระบุ   ช่ือหนวยงานที่ปฏิบัติงาน   ชวงเวลาที่   
         ปฏิบัติงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ) 
         ช่ือหนวยงาน............................................................................................................................................. 
         ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน................................................................................................................................. 
         ลักษณะงาน............................................................................................................................................... 
11.    ผานการอบรมความรูหลักสูตรผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย              
         วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งจัดโดย............................................................................................................. 
         เมื่อ............................................................................................................................................................ 
12.    ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาอื่นนอกจาก  ขอ 8.  ผานการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษา  
         หรือการสังคมสงเคราะหซ่ึงจัดโดย...................................................................................................... 
         เมื่อ............................................................................................................................................................ 
13.    เมื่อไดรับขึ้นทะเบียนมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในสถานีตํารวจและศาลในทองที่จังหวัดตางๆ  ดัง    
         ตอไปนี้   (เรียงลําดับความพรอมจากมากที่สุดไปหานอย) 
         1)  จังหวัด...................................... 2) จังหวัด.................................... 3) จังหวัด..................................... 
14.    หลักฐานที่แนบมาพรอมคําขอ 
                   สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ 
            สําเนาปริญญาบัตร 
                   สําเนาวุฒิบัตร / อนุมัติบัตรผูประกอบวิชาชีพ........................................................ 
                   สาขา...............................................ซ่ึงออกโดย...................................................... 
            สําเนาหลักฐานการผานการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษาหรือการสังคมสงเคราะห 
            หนังสือรับรองประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
            สําเนาหลักฐานการผานการอบรมความรูหลักสูตรผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
                   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
            รูปถายขนาด  1  นิ้ว   จํานวน   2  รูป 
 ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการและกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยูตามที่ 
แจงไวขาพเจาจะแจงแกเจาหนาที่ทะเบียนโดยพลัน 
 
 

(.....................................................................) 
                                                                                                        ผูขอขึ้นทะเบียน 

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวันที่...............เดือน.......................................พ.ศ. ....................... 
 
 



(เอกสารแนบทาย) 
คําแนะนํา 

การกรอกแบบคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1. กรอกคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
           ใหครบทุกหัวขอท่ีเกี่ยวของกับผูยื่นคําขอซึ่งระบุไวในแบบคําขอ   (ขอ 1-14   และ 
               ในหัวขอยอยทั้งหมด)  ระบุวันที่ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนฯ  ไวขางทายดานลางที่ระบุไว 

1.1 ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาฯ  นั้น  ใหนับอายุถึงวันที่ยื่นคําขอ      
ขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยา ฯ     อายุตองไมต่ํากวา  25  ป  

1.2       ตามแบบคําขอ  ขอ 10  ใหระบุประสบการณที่ปฏิบัติงานชวงเวลาตั้งแต วัน / เดือน / ป   
                      ใดถึง วัน / เดือน / ป  ไมใชเวลาทําการภายใน 1 วันทําการในกรณีที่ผูยื่นคําขอเคย    
                            ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในหลายหนวยงาน ขอใหระบุการปฏิบัติงานที่เปน 
                      ปจจุบันที่สุดในแบบคําขอขอ 10 สวนการปฏิบัติงานในอดีตขอใหระบุในแบบสอบ  
                      ประวัติแนบทายแบบพิมพคําขอ 

1.3 ผูยื่นคําขอ  ตามขอ 9  จะตองระบุวาผานการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษาหรือการ
สังคมสงเคราะห   ในขอ 12   ดวยพรอมทั้งแนบสําเนาหลักฐานการผานการอบรมดังกลาว
ประกอบคําขอฯ 

2. เอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
( ตามในขอ  14  ทั้งหมด และถามีการเปลี่ยนแปลงชื่อตัว / ชื่อสกุล ใหแนบ  สําเนา  ฉบับรับรองสําเนาถูกตอง               
เชน  ใบทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนแปลงชื่อตัว / ชื่อสกุลหรือเอกสารทางราชการที่เกี่ยวของมาดวย) 

3. หนังสือรับรองการทํางาน  (จากตนสังกัด)    ใชตนฉบับ  โดยควรจะมีเนื้อหาตามตัวอยางแบบพิมพ 
                ทายแบบพิมพคําขอขึ้นทะเบียน ฯ  เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับขอมูลประกอบการขึ้นทะเบียนอยางครบถวน 
              ในโอกาสแรกโดยไมตองมีหนังสือไปสอบถามตนสังกัดอีกทั้งนี้  ขอใหตนสังกัดออกหนังสือรับรอง 
                   การปฏิบัติงานในระหวางที่ผูยื่นคําขอสังกัดในหนวยงานนั้นเทานั้น 
4.  ในกรณีที่ผูยื่นคําขอเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในหลายหนวยงาน  และการปฏิบัติงานที่เปน 

ปจจุบันที่สุดเปนระยะเวลาเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง (1 ป หรือ 2 ป แลวแตกรณี)  ผูยื่นคําขอไม
จําตองเสนอหนังสือรับรองการทํางานจากทุกหนวยงานที่เคยปฏิบัติงานพรอมกับคําขอ   เพียงแตเสนอ
หนังสือรับรองจากหนวยงานที่เปนปจจุบันที่สุดก็เปนการเพียงพอ แตในกรณีที่การปฏิบัติงานที่เปน
ปจจุบันที่สุดเปนเวลานอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  ผูยื่นคําขอตองเสนอหนังสือรับรองการทํางาน
จากตนสังกัดที่เคยทํางานเพื่อใหมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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การรับทราบคําสั่ง และรับบัตรประจําตัวนักจิตวิทยาฯ   
 หากผูยื่นคําขอไมสะดวกในการเดินทางมาลงนามรับทราบคําสั่งใหผูยื่นคําขอกรอกขอความ
ใน  หนังสือมอบอํานาจ  แนบทายแบบพิมพคําขอในสวนที่เปนของผูมอบอํานาจ   โดยใหเวนใน
สวนของผูรับมอบอํานาจไว   เพื่อเจาหนาที่จะไดดําเนินการลงนามรับทราบคําสั่งและบัตรประจําตัว
พรอมกับจัดสงใหกับผูยื่นคําขอ       
กรณีบัตรกรณีบัตรผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหสูญหายใหดําเนินการดังนี้ผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหสูญหายใหดําเนินการดังนี้  

11..  นําสําเนาใบแจงความและสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือสําคัญฉบับรับรองนําสําเนาใบแจงความและสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือสําคัญฉบับรับรอง
สําเนาถูกตองสําเนาถูกตอง  

22.   .   รูปถาย   รูปถาย   1   1   นิ้ว    จํานวน   นิ้ว    จํานวน   1   1   ใบ  ใบ    
33.   .   ทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองวิชาการ และสงไปยังกระทรวงยุติธรทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองวิชาการ และสงไปยังกระทรวงยุติธรรมรม  

                   เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป                     เพ่ือจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป    

หมายเหตุ     
กระทรวงยุติธรรม  (กองวิชาการ)  ชั้น  28 
ถนนแจงวัฒนะ  อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 
11120 
โทรศัพท   0-2502-6553-7  
 โทรสาร   0-2502-6547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือมอบอํานาจ 

เขียนที่............................................................... 
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............. 

  โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.........................................................................อายุ.............ป 
เชื้อชาติ.....................สัญชาติ......................อยูบานเลขที่................หมูที่...............ถนน.......................... 
ตรอก/ซอย.................................ตําบล...............................อําเภอ...........................จังหวัด...................... 
รหัสไปรษณีย..............................ขอมอบอํานาจให..............................................................อายุ..........ป 
เช้ือชาติ.....................สัญชาติ......................อยูบานเลขที่..............หมูที.่............ถนน.............................. 
ตรอก/ซอย.................................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวัด...................... 
รหัสไปรษณีย................... เปนผูมีอํานาจจัดการ ในการรับทราบคําสั่งและหนังสือสําในการรับทราบคําสั่งและหนังสือสําคัญพรอมคัญพรอมบัตรบัตร 
ประจําตัวผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประจําตัวผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
แทนขาพเจาจนเสร็จการและการจัดการของผูรับมอบอํานาจแทนขาพเจาที่ไดกระทําไปตามที่      
มอบอํานาจนี้ เสมือนหนึ่งขาพเจาไดทําการดวยตนเอง เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยานแลว. 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผูมอบอํานาจ 
                                                       (.............................................) 

((ลงชื่อลงชื่อ).....................).........................................................................ผูรับมอบอํานาจผูรับมอบอํานาจ  
                                                                (.............................................) 

                (ลงชื่อ).............................................พยาน 
                                              (.............................................) 

                (ลงชื่อ).............................................พยาน 
                                              (.............................................) 

 



 

แบบสอบประวัติผูย่ืนคําแบบสอบประวัติผูย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหขอขึ้นทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห  

1.  ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว)...............................................................นามสกุล........................................ 

2.  อายุ............................ป   อายุราชการ.......................ป 

3.  ตําแหนงปจจุบัน.........................................................................................ระดับ...............................   

    หนวยงาน........................................................................................จังหวัด.........................................       

    ที่ต้ังเลขที่...................................................หมูที่ / อาคาร .............................ถนน.............................. 

    ตรอก/ซอย.................................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................................... 

    จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท/โทรสาร.................................... 

4.  การฝกอบรมดานจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 
      หลักสูตร  ระยะเวลา (วัน)   สถานที่จัด  ป พ.ศ. 
        ...........................  ........................       .................................   .................. 
        ...........................  ........................       .................................   .................. 
        ...........................  ........................       .................................   .................. 
        ...........................  ........................       .................................   .................. 
        ...........................  ........................       .................................   .................. 

5.  ตําแหนงหนาที่ หนวยงานและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
    (ระบุประวัติการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือหนวยงานไมเกิน  5  ครั้ง   ถึงปจจุบัน) 

พ.ศ. ตําแหนง หนวยงาน ลักษณะงาน 
 
.................... 

 
................................................ 

 
.......................................... 

 
................................................................... 

 
.................... 

 
................................................ 

 
.......................................... 

 
................................................................... 

 
.................... 

 
................................................ 

 
.......................................... 

 
................................................................... 

 
.................... 

 
................................................ 

 
.......................................... 

 
................................................................... 

 
.................... 

 
................................................ 

 
.......................................... 

 
................................................................... 



 
 

(ตัวอยางหนังสือรับรองจากตนสังกัด) 
- ครุฑหรือตราสัญลักษณประจําหนวยงาน - 

 
ที่...........................       ที่อยู.................................. 
         ......................................... 
         ......................................... 
 
  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา  (นาย/นาง/นางสาว)............................................. 
ตําแหนง.......................................สังกัด...................................ไดปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
ใน(ชื่อหนวยงาน)................………………………......................มาแลวต้ังแต  พ.ศ. ....  ถึง พ.ศ. .....                    
รวมระยะเวลาทั้งสิ้น.....................ป  โดยมีลักษณะงานคือ................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
นอกจากนั้น (นาย/นาง/นางสาว)  ..............................................................ยังเปนผูมีอัธยาศัยและความ
ประพฤติเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดวย  กลาวคือ 
  1.  ความประพฤติ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  2.  ความเอื้อเฟอท่ีมีตอเด็กและเยาวชน..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
  3.  ความอุตสาหะในการปฏิบัติหนาที่การงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน..................... 
............................................................................................................................................................ 
  4.  ขอเท็จจริงอยางอื่นอันจะเปนประโยชนแกการพิจารณา  เชน อุปนิสัยใจคอ        
ความผิดในการทํางานฯลฯ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
 
    ใหไว  ณ  วันที่ ............เดือน........................................พ.ศ. ........... 
  
     ลงชื่อ  
      (.................................................................) 

ตําแหนง.................................................................. 
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