


สารบัญ 
 

ระบบการยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ หน้า           

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๑.  การเข้าสู่ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ๑ 

๒.  ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ๒ 

 - แท็บข้อมูลชื่อและทะเบียน  ๔ 

 - แท็บข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม ๕ 

 -  แท็บจังหวัดที่เลือกปฏิบัติหน้าที่ ๖ 

๓. ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 

 - แท็บข้อมูลชื่อและทะเบียน ๘ 

 - แท็บข้อมูลที่อยู่และอาชีพ ๙ 

 -  แท็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ๑๐  

๔.  ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ๑๔ 

๕.  การส่งหลักฐาน  ๑๗  
      
     
 

 



                            ๑  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบการย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ์

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ส าหรับผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห)์ 
 

  ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการขอ
และรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา                 
ความอาญาที่ ระบุ ให้ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ สามารถยื่นค าขอ                        
ทางอินเตอร์เน็ต  โดยระบบสามารถให้บริการการยื่นค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ทั้งผู้ที่ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใหม่และผู้ที่ต้องการยื่นค าขอเพ่ือต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ และผู้ยื่นค าขอสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียน รวมถึงสถานะการยื่นค าขอได้ด้วย
ตนเองผ่านระบบ  ผู้พัฒนาระบบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบจะอ านวยความสะดวกในการด าเนินการยื่นค าขอ                
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมเคราะห์ต่อผู้ยื่นค าขอ 
 
การเข้าสู่ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 
 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณา ความอาญา สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยพิมพ์ URL : http://opas.moj.go.th ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ 
(ภาพท่ี ๑) เพ่ือเข้าสู่ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 

ภาพที่ ๑ ชื่อเว็บไซต์ http://opas.moj.go.th 
หรือสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงยุติธรรมได้โดยเข้าที่ URL: www.moj.go.th หลังจากนั้นคลิกที่    

                             แล้วเลือกแบนเนอร์                          เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 เมื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ จะปรากฏหน้าเว็บไซต์หลัก
ซึ่งประกอบไปด้วยไอคอนต่างๆ ในการเข้าใช้งานระบบอันประกอบด้วย ยื่นค าขอทะเบียน ยื่นค าขอต่ออายุ ข้อมูล
ทะเบียนนักจิตฯ ส่งหลักฐาน คู่มือการขอและรับขึ้นทะเบียน และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง ดังภาพที่ ๒ 

 



                            ๒  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒ หน้าเว็บไซต์หลักระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 

ยื่นค าขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 
 การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นส่วนในการใช้งานของผู้ที่ต้องการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ สามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกไอคอนยื่นค าขอขึ้นทะเบียน          จะปรากฏ
หน้าจอการยื่นค าขอเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ส าหรับผู้ยื่นค าขอรายใหม่ 
ดังภาพที่ ๓ 



                            ๓  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

ภาพที่ ๓ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 

 แบบฟอร์มการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ                   
แบ่งออกเป็น ๓ แท็บ ประกอบด้วย ข้อมูลบุคคล ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม และจังหวัดที่เลือกปฏิบัติหน้าที่               
ในแต่ละแท็บมีหน้าจอดังนี ้



                            ๔  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

แท็บข้อมูลบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล ที่อยู่ตามภูมิล าเนา ที่อยู่ปัจจุบัน ข้อมูล
บัตรประจ าตัวข้าราชการ ข้อมูลสถานที่ท างาน 

 

ภาพที่ ๔ หน้าจอแสดงแท็บข้อมูลบุคคล 



                            ๕  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

หากผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลส าคัญได้แก่ข้อมูลเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ชื่อ – สกุล  วัน/เดือน/ปีเกิด ที่มี
เครื่องหมาย * สีแดงด้านหน้าจะไม่สามารถคลิกแท็บต่อไปได้ และมีข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ ๕ 

 

ภาพที่ ๕ หน้าจอแสดงการแจ้งเตือนไม่กรอกข้อมูลที่ส าคัญ 

เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชนแล้ว ระบบตรวจสอบพบข้อมูลประวัติการขึ้นทะเบียน                
ระบบจะเชื่อมโยงไปยังหน้ายื่นใบค าขอต่ออายุ เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอท าการต่ออายุทะเบียนเดิมแทนการยื่นค าขอขึ้น
ทะเบียนใหม่ 

แท็บข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้อมูลส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ข้อมูลการฝึกอบรมความรู้
ผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ประสบการณ์การท างานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน ดังภาพที ่๖ 

 

ภาพที่ ๖ หน้าจอแสดงแท็บข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 



                            ๖  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
แทบ็จังหวัดที่เลือกปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยจังหวัดที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ในสถานีต ารวจหรือศาล จ านวน           
๓ จังหวัด และผู้ใช้ต้องท าการรับรองข้อมูลโดยคลิก      เพ่ือรับรองข้อมูลว่าข้อมูลทั้งหมดที่กรอกลงในแบบฟอร์ม
เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการแล้วท าการกดบันทึกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ     

 

ภาพที่ ๗ หน้าจอแสดงแท็บจังหวัดที่เลือกปฏิบัติหน้าที่ 

 เมื่อกด “บันทึกข้อมูล” จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ 
เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอตรวจสอบข้อมูลที่กรอกว่าถูกต้องหรือไม่ หากผู้ใช้งานต้องการที่จะส่งใบค าขอสามารถกดปุ่ม             
“ส่งใบค าขอ” หรือหากต้องการแก้ไขข้อมูลที่กรอกเข้ามาสามารถท าได้โดยกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” เพ่ือกลับไปแก้ไข
ข้อมูลอีกครั้ง ซึ่งระบบจะดึงข้อมูลที่ท่านกรอกไปแล้วกลับมาให้แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง                      
โดยจะแสดงรายละเอียดดังภาพที่ ๘ 



                            ๗  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

ภาพที่ ๘ หน้าจอแสดงข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ 

 เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ส่งใบค าขอ” ระบบจะ
แสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกข้อมูลกลับมายังผู้ใช้ว่า “ระบบบันทึกข้อมูลใบค าขอขึ้นทะเบียนของท่านเรียบร้อย
แล้ว” ดังภาพที่ ๙  

 

ภาพที่ ๙ หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล 

 



                            ๘  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

ยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 

  การยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นส่วนในการใช้งานของผู้ที่ต้องการต่ออายุบัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา
หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ โดยในการยื่นค าขอต่ออายุผู้ยื่นค าขอจะต้องยื่นค าขอก่อนวันที่บัตรประจ าตัวผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ จะหมดอายุ ๔๕ วัน ผู้ยื่นค าขอสามารถเข้าสู่ระบบโดยคลิกไอคอนยื่นค าขอ
ต่ออายุทะเบียน          จะปรากฏหน้าจอค้นหาข้อมูลการขึ้นทะเบียนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ                  
เพ่ือการต่ออายุส าหรับผู้ยื่นค าขอรายที่ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว และต้องการต่ออายุบัตร ดังภาพที่ ๑๐ 

 

ภาพที่ ๑๐ หน้าจอค้นหาทะเบียนนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ เพ่ือการต่ออายุ 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอท าการกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักแล้ว หากไม่ปรากฏว่า           
ผู้ยื่นค าขอดังกล่าวเคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ จะปรากฏหน้าจอดังภาพ           
ที่ ๑๑ เพ่ือแจ้งเตือนไม่พบข้อมูลในทะเบียน 

 

ภาพที่ ๑๑ หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนไม่พบข้อมูลในทะเบียน 



                            ๙  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอท าการกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักแล้ว  หากผู้ยื่นค าขอต่ออายุ
ไม่ต่ออายุภายใน ๔๕ วันก่อนวันที่บัตรประจ าตัวหมดอายุระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ ๑๒               
โดยผู้ที่ต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราห์  ต้องติดต่อไปยังส านัก
กฎหมาย ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพ่ือให้ปลดล็อคระบบให้ผู้ยื่นค าขอสามารถด าเนินการผ่านระบบต่อได้ 

 

ภาพที่ ๑๒ หน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนผู้ยื่นค าขอที่ไม่ต่ออายุภายใน ๔๕ วัน 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอท าการกรอกเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ๑๓ หลักแล้ว หากมีคุณสมบัติที่
สามารถต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ได้  ระบบจะท าการดึงข้อมูล
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลขึ้นมาเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอ
แก้ไขและบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อท าการต่ออายุ 
 ในแบบฟอร์มการยื่นค าขอต่ออายุทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ  
จะแบ่งส่วนของข้อมูลที่ต้องกรอกออกเป็น ๓ แท็บ คือ ข้อมูลชื่อและทะเบียน ข้อมูลที่อยู่และอาชีพ และข้อมูล  
การปฏิบัติหน้าที่  

แท็บข้อมูลชื่อและทะเบียน จะดึงข้อมูลที่ผู้ยื่นค าขอเคยขึ้นทะเบียนไว้จากฐานข้อมูลอันได้แก่ ค าน าหน้าชื่อ               
ชื่อ-สกุล ทะเบียนเลขที่บัตร วันที่ออกบัตร และวันหมดอายุ  โดยหากผู้ยื่นค าขอต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม ได้แก่                    
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ที่บันทึกไว้จะต้องเลือก                             ระบบจึงจะเปิดข้อมูลนั้นให้แก้ไขได้            
ดังภาพที่ ๑๓ 



                            ๑๐  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

ภาพที่ ๑๓ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการยื่นค าขอต่ออายุ ข้อมูลชื่อและทะเบียน 

แท็บข้อมูลที่อยู่และอาชีพ  

  ข้อมูลที่อยู่และอาชีพประกอบไปด้วยข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรข้าราชการ ข้อมูลภูมิล าเนา 
ที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ท างาน โดยระบบจะดึงข้อมูลที่ผู้ยื่นค าขอที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องยืนยัน            
ในการแก้ไข ได้แก่ ที่อยู่ภูมิล าเนา แก้ไขโดยเลือก                                และแก้ไขท่ีอยู่ปัจจุบันได้โดยเลือก                                 

                    เมื่อเลือกรายการดังกล่าว ระบบจะปลดล็อกให้สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ ส่วนข้อมูล
อาชีพและสถานที่ท างานผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เลย 
 

 



                            ๑๑  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

  
ภาพที่ ๑๔ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการยื่นค าขอต่ออายุ ข้อมูลที่อยู่และอาชีพ  

แท็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่  

 แท็บข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เป็นการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยา           
หรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ที่เคยปฏิบัติมา ดังภาพที่ ๑๕ โดยผู้ยื่นค าขอต้องกรอกปีที่ปฏิบัติหน้าที่ จ านวนคดี           
ที่ปฏิบัติหน้าที่และจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ โดยในการเพ่ิมข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ผู้ยื่นค าขอต้องคลิกท่ี         
และหากต้องการลบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ท าได้โดยคลิกที่         การเพ่ิมและลบข้อมูลจะเกิดขึ้นที่รายการ           
ที่บันทึกเข้าไปล่าสุด  

 

 
 



                            ๑๒  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
ภาพที่ ๑๕ หน้าจอแสดงแบบฟอร์มการยื่นค าขอต่ออายุ ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ 

 เมื่อผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่างๆ ครบถ้วนแล้วต้องท าการรับรองข้อมูลว่าข้อมูล
ทั้งหมดที่กรอกลงในแบบฟอร์มเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ หลังจากนั้นผู้ยื่นค าขอจึงกดปุ่มบันทึก                 
เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลการยื่นค าขอต่ออายุ โดยหลังจากกดบันทึกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลทั้ งหมดเพ่ือให้ผู้ยื่นค า
ขอตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังภาพที่ ๑๖ 



                            ๑๓  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 

 

 
ภาพที่ ๑๖ หน้าจอแสดงข้อมูลที่ผู้ยื่นค าขอกรอกในแบบฟอร์มการยื่นค าขอต่ออายุเพ่ือการตรวจสอบ 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอต่ออายุตรวจสอบข้อมูลแล้วต้องการแก้ไขสามารถท าได้โดยคลิกที่ปุ่ม                                                          
เพ่ือกลับไปแก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์ม และหากข้อมูลถูกต้องแล้วผู้ยื่นค าขอสามารถส่งแบบฟอร์มได้โดยการคลิกที่ 
ปุ่ม                ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งผลการบันทึกข้อมูลกลับมายังผู้ใช้ว่า “ระบบบันทึกข้อมูลใบค าขอขึ้น
ทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ” ดังภาพที่ ๑๗  

 

ภาพที่ ๑๗ หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูล 
 
 
 
 



                            ๑๔  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ 
 การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นส่วนให้ผู้ยื่นค าขอ
ขึ้นทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะค าขอ และสถานะทะเบียนที่ผู้ยื่นค าขอได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ ในระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนฯ โดยคลิกที่ไอคอน           ซึ่งใน           
การค้นหาข้อมูลผู้ยื่นค าขอจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ส าคัญอันได้แก่ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล 
วันเดือนปีเกิด เพ่ือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบ ดังภาพที่ ๑๘ 

 
ภาพที่ ๑๘ แสดงหน้าจอค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 

  หากผู้ยื่นค าขอไม่กรอกข้อมูลในการค้นหาให้ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนให้กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน  ดังภาพที่ ๑๙ 

 
ภาพที่ ๑๙ แสดงหน้าจอแจ้งเตือนให้ผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อการค้นหา 

 

 



                            ๑๕  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลครบถ้วนในการค้นหา แต่ระบบไม่พบข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลผู้ขึ้น
ทะเบียน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา” ดังภาพที่ ๒๐ 

 
ภาพที่ ๒๐ แสดงข้อความแจ้งไม่พบข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ค้นหาในฐานข้อมูล 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลครบถ้วนในการค้นหา และระบบพบข้อมูลดังกล่าวในฐานข้อมูลผู้ขึ้น
ทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้ยื่นค าขอ อันได้แก่ เลขที่ใบค าขอ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ชื่อ-สกุล            
วันเดือนปีเกิด วันที่ยื่นค าขอ สถานการณ์ขอขึ้นทะเบียน สถานะทะเบียน ประกอบด้วย เลขที่ทะเบียน วันที่ออกบัตร 
วันที่หมดอายุ ดังภาพที่ ๒๑ 

 
ภาพที่ ๒๑ แสดงผลการค้นหาข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ค้นหาในฐานข้อมูล 



                            ๑๖  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

   หากข้อมูลทะเบียนของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนใกล้ถึงวันหมดอายุระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน          
ว่า “บัตรของท่านใกล้หมดอายุ เหลือเวลาอีก (จ านวนวันก่อนถึงวันหมดอายุ) วัน กรุณาด าเนินการต่ออายุบัตร”           
ดังภาพที ่๒๒ 

 
ภาพที่ ๒๒ แสดงข้อความแจ้งเตือนบัตรใกล้หมดอายุ 

   หากข้อมูลทะเบียนของผู้ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนหมดอายุแล้วระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน              
ว่า “บัตรของท่านหมดอายุแล้ว กรุณาจดทะเบียนใหม่” และมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนใหม่            
ดังภาพที ่๒๓ 

 
ภาพที่ ๒๓ แสดงข้อความแจ้งเตือนบัตรหมดอายุ กรุณาจดทะเบียนใหม่ 

ลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าแบบฟอร์ม
ค าขอขึ้นทะเบียนใหม่ 



                            ๑๗  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

การส่งหลักฐาน 
  ในการส่งหลักฐานเพ่ือประกอบการยื่นค าขอเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์  
ผู้ยื่นค าขอฯ สามารถท าได้หลังจากที่ท าการบันทึกใบค าขอผ่านระบบไปแล้ว โดยคลิกที่ไอคอน            จากหน้าระบบ
หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเพ่ือท าการค้นหาใบค าขอผู้ยื่นใบค าขอต้องกรอกเลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ดังภาพที่ ๒๔  

 
ภาพที่ ๒๔ แสดงหน้าจอค้นหาข้อมูลใบค าขอเพ่ือส่งหลักฐาน 

  หากผู้ยื่นค าขอกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องระบบจะแสดงข้อความเตือน ดังภาพที่ ๒๕ 

 
ภาพที่ ๒๕ แสดงหน้าจอข้อความแจ้งเตือนกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

  หากระบบไม่พบข้อมูลค าขอที่ต้องการค้นหาระบบจะแจ้งข้อความ “ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา” 
แต่ถ้าระบบพบข้อมูลใบค าขอจะแสดงหน้าจอที่แสดงรายละเอียดของผู้ยื่นค าขอ เพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอท าการแนบไฟล์
เอกสารหลักฐานต่างๆ ในขั้นตอนนี้ผู้ยื่นค าขอต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเองและท าการแนบไฟล์ให้ถูกต้อง 
เนื่องจากเมื่อกดส่งหลักฐานแล้วระบบจะท าการบันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อให้นายทะเบียนส านักกฎหมายตรวจสอบ
ต่อไป ดังภาพที่ ๒๖ 

 



                            ๑๘  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

 
ภาพที่ ๒๖ แสดงหน้าจอแบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้ยื่นค าขอแนบไฟล์หลักฐาน 

   ในการแนบไฟล์หลักฐานระบบอนุญาตให้แนบไฟล์เฉพาะประเภท  jpeg , jpg, png, gif, bmp   
, pdf เท่านั้น หากไฟล์ที่ผู้ยื่นค าขอแนบมีประเภทนอกเหนือจากนี้ระบบจะไม่อนุญาตให้แนบไฟล์ได้ 

 
ภาพที่ ๒๗ แสดงหน้าจอแสดงข้อความแจ้งเตือนแนบไฟล์หลักฐานไม่ถูกต้อง 

 
 



                            ๑๙  
คู่มือการใช้งาน 

ระบบการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
 

  เมื่อผู้ยื่นค าขอแนบไฟล์เรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายการไฟล์หลักฐานที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว 
ดังภาพที่ ๒๘ 

 
ภาพที่ ๒๘ แสดงหน้าจอแสดงรายการไฟล์ที่อัพโหลดเรียบร้อยแล้ว 
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