
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ 
 

การขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่ 
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

*กรณียื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1) ผู้ยื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะต้อง

เป็นผู้ซึ่งได้ ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมแล้ว และประสงค์จะท าหน้าที่ต่อไปเมื่อบัตรประจ าตัวสิ้นอายุ 

2) ผู้ยื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาต้องกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอต่ออายุบัตร

ประจ าตัว ซึ่งขอรับได้ที่ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด หรือสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ทางอินเตอร์เน็ต 

3) ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ไปยังส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม พร้อมกับหลักฐานที่ระบุในคู่มือบริการประชาชนภายใน 45 วัน ก่อนวันที่บัตรประจ าตัวสิ้นอายุ 

4) กรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีค าสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบค าสั่งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีค าสั่ง 

   *กรณียื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

1) ผู้ยื่นค าขอต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคม

สงเคราะห์ 

2) ผู้ยื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

จะต้องเป็นผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมแล้ว และประสงค์จะท าหน้าที่ต่อไปเมื่อบัตรประจ าตัวสิ้นอายุ 

3) ผู้ยื่นค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอต่ออายุบัตร

ประจ าตัว ซึ่งขอรับได้ที่ส านักกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงานยุติธรรมจังหวัด หรือสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ทางอินเตอร์เน็ต 

4) ให้ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม หรือส านักงานยุติธรรมจังหวัดหรือทางไปรษณีย์ไปยังกองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวง

ยุติธรรม พร้อมกับหลักฐานที่ระบุในคู่มือบริการประชาชนภายใน 45 วัน ก่อนวันที่บัตรประจ าตัวสิ้นอายุ 



5) กรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีค าสั่งอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ 

เจ้าหน้าที่จะด าเนินการแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบค าสั่งนั้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีค าสั่ง 

หมายเหตุ : 

  เมื่อได้รับแบบค าขอและเอกสารหลักฐานแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อความและหลักฐานว่ามีความ

ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอหรือไม่ หากปรากฏว่ามีข้อความหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะท าการแจ้งให้ผู้ยื่น

ค าขอทราบและให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งให้ครบถ้วน และส่งไปยังกองกฎหมาย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมภายในไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งหากผู้ยื่นค าขอไม่จัดส่งข้อมูลหรือหลักฐาน

ภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะยื่นค าขออีกต่อไป และจะส่งคืนค าขอพร้อมหลักฐานทั้งหมดแก่

ผู้ยื่นค าขอ พร้อมท าหนังสือระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 
ช่องทางการให้บริการ 
 

สถานที่ให้บริการ 
กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210/ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
http://opas.moj.go.th เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วันท าการ 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
   กรณีติดต่อด้วยตนเอง 
เมื่อได้รับเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของค าขอและเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่ามี
ข้อความครบถ้วนแล้วจะท าการลงทะเบียนการรับค าขอพร้อม
กับออกใบรับลงนามเจ้าหน้าที่ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 
   กรณีติดต่อทางไปรษณีย์ 
เมื่อได้รับเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้องของค าขอและเอกสารหลักฐาน หากพบว่า
ได้รับเอกสารไม่ครบถ้วยหรือไม่ถูกต้อง จะท าการติดต่อผู้ยื่น
ค าขอเพ่ือให้ส่งเอกสารกลับมาให้เจ้าหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ จะยึด
ตราประทับไปรษณีย์เป็นส าคัญ 
 (หมายเหตุ: -) 
 

 
1 วันท าการ 

 
 
 
 
 

 
กองกฎหมาย 

 
 
 
 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่เสนอปลัดกระทรวงยุติธรรมพิจารณาเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาต/ไม่อนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  
 

 
1 วันท าการ 

 
กองกฎหมาย 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามในบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา พร้อมจัดท าหนังสือแจ้งส่งเอกสารให้ผู้
ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 
  

 
2 วันท าการ 

 
กองกฎหมาย 

 

4) การแจ้งผลการอนุญาต/ไม่อนุญาต 
จัดท าหนังสือแจ้งส่งเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ 

 
1 วันท าการ 

 
กองกฎหมาย 

 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

2) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ทะเบียนสมรส (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค าน าหน้านามหรือชื่อสกุล) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วชุดสากลนิยมและถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีขอเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักสังคมสงเคราะห์) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ไม่จัดเก็บค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 5100 โทรสาร 0 2143 8289 - 90 
(หมายเหตุ: -)  

2) กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2141 5184 - 87 โทรสาร 0 2143 8265 
(หมายเหตุ: -)  

3) http://www.moj.go.th/th/webboard-lab 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมายเหตุ 
- การต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
ให้ใช้ได้ 5 ปี นับแต่วันที่บัตรประจ าตัวสิ้นอายุ 
- ภายหลังจากปลัดกระทรวงยุติธรรมมีค าสั่งอนุญาตแล้วเจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลดังกล่าวประกาศลงอินเตอร์เน็ตทาง  
http://opas.moj.go.th/ / 



 
ชือ่กระบวนงาน: การขอต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กองกฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ. 2560 
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 10 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 2 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน  

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 


