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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  พุทธศักราช  ๒๔๗๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมาตรา  ๑๒  ทวิ  วรรคหน่ึง  แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ ๒ ผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปี 
(๒) เป็นผู้สําเร็จการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีนักจิตวิทยา  ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหน่ึง  

ดังต่อไปนี้ 
  ๑) ปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  จิตวิทยาคลินิก  จิตวิทยาพัฒนาการ

หรือจิตวิทยาการปรึกษา  และเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาแล้วอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
นับถึงวันย่ืนคําขอโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๒) ปริญญาแพทยศาสตร์  สาขากุมารเวชศาสตร์   จิตเวชศาสตร์   หรือ 
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น  และเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาแล้วอย่างสม่ําเสมอไม่น้อยกว่า 
หนึ่งปีนับถึงวันย่ืนคําขอโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

  ๓) ปริญญาพยาบาลศาสตร์  สาขาการพยาบาล  หรือการพยาบาลสุขภาพจิต 
และจิตเวช  และเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาแล้วอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึง 
วันย่ืนคําขอโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  ๔) ปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาอื่น  และเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็ก 
และเยาวชนมาแล้วอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันย่ืนคําขอโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 (ข) กรณีนักสังคมสงเคราะห์  ต้องเป็นผู้สําเ ร็จการศึกษาไม่ต่ํ ากว่าปริญญาตรี 
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์  หรือปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น  และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 

(๓) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  และกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดมาแล้ว
ไม่เกินสองปีนับถึงวันย่ืนคําขอ 

(๔) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือ 
คนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๖) ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงยุติธรรมตามกฎกระทรวงน้ี 
ข้อ ๓ ให้ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ยื่นคําขอขึ้นทะเบียน

เป็นผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบพิมพ์คําขอท้ายกฎกระทรวงด้วยตนเองต่อ
เจ้าหน้าที่  ณ  สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  หรือสํานักงานยุติธรรมจังหวัด  
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม   
พร้อมกับหลักฐานแสดงคุณวุฒิและประสบการณ์การทํางาน  รวมทั้งหลักฐานอื่นตามที่กําหนดในคําขอ  
หรือด้วยการบันทึกข้อมูลลงในคําขอผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  
แล้วแต่กรณี 

กรณีที่ยื่นคําขอด้วยการบันทึกข้อมูลลงในคําขอผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรมตามวรรคหนึ่ง  ผู้ยื่นคําขอต้องส่งคําขอพร้อมกับหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
และประสบการณ์การทํางาน  รวมทั้งหลักฐานอื่นตามที่กําหนดในคําขอ  ไปยังเจ้าหน้าที่สํานักกฎหมาย  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอบันทึกข้อมูลลงในคําขอ
ผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้
พิจารณาดําเนินการต่อไป 

หากผู้ยื่นคําขอผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  
ไม่ดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์ที่จะย่ืนคําขออีกต่อไป 
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ข้อ ๔ เม่ือได้รับคําขอตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความในคําขอ  เม่ือเห็นว่า
มีข้อความและหลักฐานครบถ้วนแล้ว  ให้ลงทะเบียนรับคําขอพร้อมกับออกใบรับลงนามเจ้าหน้าที่ให้แก่ 
ผู้ยื่นคําขอ 

ในกรณีที่ข้อความหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ 
ผู้ยื่นคําขอทราบในใบรับคําขอ  และให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือหลักฐานตามที่ได้รับแจ้ง 
ให้ครบถ้วน  และส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอได้รับแจ้ง  หากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไข
หรือไม่ส่งข้อความหรือหลักฐานที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอน้ัน
ไม่ประสงค์ที่จะย่ืนคําขออีกต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองนั้น  เจ้าหน้าที่จะมอบหมายให้ข้าราชการ 
สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  ที่เห็นสมควรเป็นผู้ดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งไม่รับข้ึนทะเบียนผู้ยื่นคําขอ  ให้แสดงเหตุผล 
ในการมีคําสั่งดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ  ๕  ให้เจ้าหน้าที่ 
มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบคําสั่งนั้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสามวันทําการนับแต่วันที่
ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่ง 

ข้อ ๗ ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งรับขึ้นทะเบียน   
ให้เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบคําสั่งนั้นโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  และมีหนังสือแจ้งรายชื่อ  
ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และสํานักงานศาลยุติธรรมทราบ 

การแจ้งรายชื่อ  ที่อยู่  และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนตามวรรคหน่ึง  
ให้รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงยุติธรรม  เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนด้วย 

ข้อ ๘ เ ม่ือได้ขึ้นทะเบียนผู้ ใดเป็นผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว  ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมออกบัตรประจําตัวผู้ทําหน้าที่
นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือบัตรประจําตัวผู้ทําหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบท้ายกฎกระทรวงให้แก่ผู้นั้นไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙ บัตรประจําตัว  ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันที่ออกบัตรประจําตัว 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนประสงค์จะทําหน้าที่ต่อไป  เม่ือบัตรประจําตัว 

จะหมดอายุ  ให้ผู้นั้นย่ืนคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามแบบท้าย
กฎกระทรวงด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่  ณ  สํานักกฎหมาย  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  
หรือด้วยการบันทึกข้อมูลลงในคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวผ่านทางเว็บไซต์สํานักกฎหมาย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงยุติธรรม  แล้วแต่กรณี  ภายในส่ีสิบห้าวันก่อนวันที่บัตรประจําตัวหมดอายุ   
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การต่ออายุบัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันที่บัตรประจําตัวเดิมหมดอายุ  
โดยไม่ต้องผ่านการอบรมตามข้อ  ๒  (๓)  อีก  แต่กระทรวงยุติธรรมอาจกําหนดให้ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียน 
ที่ขอต่ออายุบัตรประจําตัวผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงยุติธรรมกําหนดได้ 

ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับกับการต่ออายุ 
บัตรประจําตัวโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งให้ลบชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนออกจากทะเบียน   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เม่ือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขอลาออก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนขาดคุณสมบัติอย่างหน่ึงอย่างใดตามข้อ  ๒  (๑)  (๒)  (๓)  (๔ )  

หรือ  (๕) 
(๓) เม่ือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนไม่ยื่นคําขอต่ออายุบัตรประจําตัวภายในสี่สิบห้าวันก่อนวันที่

บัตรประจําตัวหมดอายุตามข้อ  ๑๐  วรรคหน่ึง   
(๔) เม่ือได้รับแจ้งจากองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนว่าผู้ได้รับ

การข้ึนทะเบียนถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
(๕) เม่ือผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 
(๖) เม่ือผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
เม่ือเหตุแห่งการลบชื่อตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  หมดลง  ผู้ถูกลบชื่อดังกล่าวสามารถ

ยื่นคําขอใหม่ได้ 
ในกรณีเหตุแห่งการลบชื่อตาม  (๖)  หมดลง  ผู้ที่ถูกลบชื่อดังกล่าวสามารถยื่นคําขอใหม่ได้เม่ือ

พ้นห้าปีนับแต่วันที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมีคําสั่งให้ลบชื่อจากทะเบียน 
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎกระทรวง  

(พ .ศ .  ๒๕๔๓)  ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ยังคงปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามกฎกระทรวงนี้ 
ต่อไปได้จนกว่าบัตรประจําตัวที่ออกให้ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการขอและรับข้ึนทะเบียน
เป็นผู้ทําหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  จะหมดอายุ 

ข้อ ๑๓ บัตรประจําตัวที่ได้ออกก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่า 
ผู้ถือบัตรประจําตัวดังกล่าวจะขอมีบัตรใหม่หรือบัตรประจําตัวหมดอายุ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
สุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๖๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  กําหนดให้วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่ดําเนินการโดยนักสังคมสงเคราะห์
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต  และมาตรา  ๕๐  
กําหนดให้นักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 
รับอนุญาตอยู่ก่อนวันที่มีข้อบังคับเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สังคมสงเคราะห์รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ต้องมาข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตภายในสี่ปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัติใช้บังคับ  ทําให้คุณสมบัติของนักสังคมสงเคราะห์ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว   
ส่วนคุณสมบัติของนักจิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงน้ัน 
ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด  ประกอบกับกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาได้ใช้บังคับมานานแล้ว  สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของ
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเสียใหม่เพ่ือให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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