
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ระเบียบกระทรวงยุติธรรม 
วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียนเปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือ   
นักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อให
เหมาะสมและสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อรองรับการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชกับวิธีการขอและรับข้ึนทะเบียน
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และเพื่อเปดโอกาส
ใหผูที่ถูกลบชื่อสามารถย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนใหมได 

อาศยัอํานาจตามความในขอ  ๑  (๕)  แหงกฎกระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ออกตามความ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  กระทรวงยุติธรรมจึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน  เปน
ผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๔)  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน

เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ ผูย่ืนคําขอตองกรอกขอความในแบบพิมพคําขอตามแบบทายระเบียบนี้ซ่ึงจะขอรับไดที่
สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
หรือทางอินเตอรเน็ต” 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ  ๕  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๕ ใหผู ย่ืนคําขอย่ืนคําขอดวยตนเองตอเจาหนาที่  ณ   สํานักกฎหมาย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  หรือ  ณ  สํานักงานยุติธรรมจังหวัด  หรือทางไปรษณียไปยัง
สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  พรอมกับหลักฐานแสดงคุณวุฒิ  
และประสบการณการทํางาน  รวมทั้งหลักฐานอื่นตามที่กําหนดไวในแบบพิมพคําขอตามแบบทายระเบยีบนี ้ 
หรือย่ืนคําขอทางอินเตอรเน็ต 

ผูที่ย่ืนคําขอทางอินเตอรเน็ตตามวรรคหนึ่ง ตองสงคําขอพรอมกับหลักฐานแสดงคุณวุฒิและ
ประสบการณการทํางาน  รวมทั้งหลักฐานอื่นตามที่กําหนดไวในแบบพิมพคําขอตามแบบทายระเบียบนี้
ไปยังเจาหนาที่ภายในไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแตวันที่ผูย่ืนคําขอไดมีการบันทึกขอมูลลงในแบบพิมพคําขอ
ทางอินเตอรเน็ต  เพื่อเจาหนาที่จะไดพิจารณาดําเนินการตอไป 

หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการตามวรรคสอง  ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะย่ืนคําขออีกตอไป 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ  ๖  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน

เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๖ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอความในคําขอเบื้องตนเสียชั้นหนึ่งกอน  
เมื่อเห็นวามีขอความและหลักฐานครบถวนแลว  ใหลงทะเบียนการรับคําขอพรอมกับออกใบรับลงนาม
เจาหนาที่ใหแกผูย่ืนคําขอ 

ในกรณีที่ขอความหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งมีรายละเอียดไมครบถวนใหเจาหนาที่แจงใหผูย่ืนคําขอ
ทราบในใบรับคําขอ  และใหผูย่ืนคําขอแกไขเพิ่มเติมขอมูลตามที่ไดรับแจงใหครบถวน และสงใหเจาหนาที่
ภายในไมเกิน  ๓๐  วันนับแตวันที่ผู ย่ืนคําขอไดรับแจง  หากผูย่ืนคําขอไมจัดสงขอมูลหรือหลักฐาน 
ที่เจาหนาที่แจงใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะย่ืนคําขออีกตอไป 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองนั้น  เจาหนาที่จะมอบหมายใหขาราชการสํานักกฎหมาย  
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม  ที่เห็นสมควรเปนผูดําเนินการแทนก็ได” 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๙  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๙ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนตามขอ  ๘  ใหเจาหนาที่แจงใหผูย่ืนคําขอ
ทราบคําส่ังนั้นโดยทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน  ๓  วันทําการนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําส่ัง” 

ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ  ๑๑  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
และใหใชความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๑ ภายใน  ๓  วันทําการนับแตวันที่ปลัดกระทรวงมีคําส่ัง  ใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงให
ผูย่ืนคําขอทราบคําส่ังนั้นโดยทางไปรษณียลงทะเบียน  และมีหนังสือแจงรายชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพท
ติดตอของผูไดรับข้ึนทะเบียนใหสํานักงานศาลยุติธรรม  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยทราบ 

การแจงรายชื่อ  ที่อยู  และหมายเลขโทรศัพทติดตอของผูไดรับข้ึนทะเบียนใหรวมถึงการที่เจาหนาที่
นําขอมูลดังกลาวประกาศทางอินเตอรเน็ตดวย” 

ขอ ๘ ใหเพิ่มขอความในขอ  ๑๓  แหงระเบียบกระทรวงยุติธรรม  วาดวยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เปนผูทําหนาที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
เปนวรรคสองและวรรคสาม  ดังนี้ 

“เมื่อเหตุแหงการถูกลบชื่อตาม  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)  หมดลง  ผูถูกลบชื่อดังกลาวสามารถ
ย่ืนคําขอใหมได 

ในกรณีเหตุแหงการลบชื่อตาม  (๓)  หมดลง  ผูที่ถูกลบชื่อดังกลาว  สามารถย่ืนคําขอใหมได  
เมื่อครบ  ๕  ป  นับแตเหตุแหงการลบชื่อดังกลาวหมดลง” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลตํารวจเอก  ชิดชัย  วรรณสถิตย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 



 
คําขอขึน้ทะเบยีนเปนผูทําหนาที่นกัจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา 
1.  ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................…. 
     เกิดเมื่อวันท่ี......................เดือน...............................พ.ศ. .......................อายุ..............ป  สัญชาติ.….......... 
2.    เลขที่บัตรประจําตวัประชาชน ........................................................ออกโดย........................…............. 
           วันออกบัตร...........………............................ วันหมดอายุ.....…………………………........................ 
      เลขที่บัตรขาราชการ......................................................................... ออกโดย........…............................ 
          วันออกบัตร............................………............. วันหมดอายุ....…………………………........................ 
3.  มีภมิูลําเนาอยูท่ี...................หมูท่ี......................ซอย/ถนน....................ตําบล/แขวง.............………...........     
     อําเภอ/เขต...............……...........     จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย......................................... 
4.  ท่ีอยูปจจุบันเลขที่.....................หมูท่ี............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต........…............... 
     จังหวัด................................…...รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท................................................. 
      โทรสาร...................………………….....................  โทรศัพทมือถือ............................………………............. 
      E-mail ...............................................................…………………………………………................................... 
5.  อาชีพปจจุบัน.......................…...........  ตําแหนง...............................................สังกัด........................................... 
     สถานที่ทํางานเลขที่.....................ถนน/ซอย.....................................................ตําบล/แขวง........…......................     
     อําเภอ/เขต............................…...จังหวัด...........…........................................รหัสไปรษณีย...................................   
    โทรศัพท........................………………………………………………...…………………………............ 
6.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
          ดานสังคมสงเคราะห  ระดับ.........................จากคณะ...............………………...…........................... 
               สถาบัน.........................................……………..........  ปการศึกษา.................................................... 
          ดานจิตวิทยา  ระดับ......................................จากคณะ...............……………….................................. 
               สถาบัน....................................................…………...  ปการศึกษา.................................................... 
          ดานแพทยศาสตร  ระดับ...............................จากคณะ............…………............................................ 
               สถาบัน...................................................……………  ปการศึกษา.................................................... 
                                      สาขากุมารเวชศาสตร 
                                      สาขาจิตเวชศาสตร 
                                      สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน 
            ดานพยาบาลศาสตรสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ระดับ...............………............................. 
                จากคณะ.......................สถาบัน............……...........................  ปการศึกษา................................................. 
             สําเร็จการศึกษาดานอ่ืน ระดับ.................................................  คณะ.......…....................…...................... 
            สาขา............................................สถาบัน..............................….........................ปการศึกษา..................... 
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7.  ผานการอบรมความรูหลักสูตรผูทําหนาท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมาย                
     วิธีพิจารณาความอาญา  ซ่ึงจัดโดย.............................…............. เม่ือวันท่ี................................................... 
8. ในกรณีสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาสาขาอื่นผานการอบรมหลักสูตรการใหคําปรกึษาหรือการสังคม 
     สงเคราะห    ซ่ึงจัดโดย...................................…...........  เม่ือวันท่ี..........…...…......................................... 
9.  ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเดก็และเยาวชน   
      ช่ือหนวยงานปฏิบัติงานครั้งลาสุด...............................………………....................................................... 
       ชวงเวลาที่ปฏิบัติงานตั้งแตหนวยงานแรกถึงปจจุบัน................................  รวมระยะเวลา....….....................ป 
        ลักษณะงานที่ปฏิบัติ..............………….............................................................................................................. 
10.  เม่ือไดรับขึ้นทะเบียนมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในสถานีตํารวจและศาลในทองท่ีจังหวัดตาง  ๆ           
        ดังตอไปนี้   
        (1).....................................................  (2)...................…...........................(3)........................................................ 
11.  หลักฐานที่แนบไปพรอมกับคําขอ 
          สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ 
          สําเนาปริญญาบัตร 
          สําเนาผานการอบรมความรูหลักสูตรผูทําหนาท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวล  
   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
          สําเนาผานการอบรมหลักสูตรการใหคําปรึกษาหรือการสังคมสงเคราะห  (กรณีสําเร็จการศึกษาระดับ 
  ปริญญาสาขาดานอ่ืน) 
          หนังสือรับรองความเหมาะสมและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  
          รูปถายขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป 
  ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และกรณีมีการเปล่ียนแปลงที่อยู  
  ตามที่แจงไว  ขาพเจาจะแจงแกเจาหนาท่ีทะเบียนโดยพลัน 
 

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

ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนวันท่ี......................เดือน...................................พ.ศ. ....................... 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สําหรับเจาหนาที ่
รับคําขอเมื่อวันท่ี....................เดือน...............................พ.ศ.  ............................. 
เอกสาร               ครบ 
                             ไมครบ  คือ  .......................................................................................... 




