
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
-------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ และมาตรา ๑๒ ทวิ แหงประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมออกกฎ 
กระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ผูทําหนาท่ีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหตามประมวลกฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบหาป 
  (๒) เปนผูสําเร็จการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังตอไปนี ้
                 (ก) ปริญญาทางดานจิตวิทยา แพทยศาสตรสาขากุมารเวชศาสตร สาขาจิต 
เวชศาสตรหรือสาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน พยาบาลศาสตรสาขาการพยาบาล สุขภาพจิต 
และจิตเวช หรอืสังคมสงเคราะหศาสตร และเคยปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชนมาแลวไม 
นอยกวา ๑ ป โดยมีหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ หรอื  
        (ข) ปริญญาหรือเทียบเทาปริญญาในสาขาอื่น โดยผานการอบรมหลักสูตร 
การใหคําปรึกษาหรือการสังคมสงเคราะหท่ีจัดหรือรับรองโดยหนวยงานของรัฐหรือองคกร 
วิชาชีพ และเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาแลวไมนอยกวา ๒ ป โดยมีหนังสือรับรอง 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  (๓) ผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและ 
สวัสดิการสังคมหรือกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รับรอง โดยหลักสูตรอยางนอยตอง 
ประกอบดวยวิชาดังตอไปนี้ 
        (ก) การกระทําทารุณกรรมและการทอดทิ้งเด็ก 
        (ข) การบําบัดฟนฟูเด็ก 
        (ค) จิตวิทยาพัฒนาการเด็ก 
        (ง) การทํางานแบบสหวิชาชีพ 
        (จ) เทคนิคในการซักถามเด็ก 
        (ฉ) กฎหมายเก่ียวกับคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
        (ช) ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญา การสืบพยานในศาล และ 
        (ซ) พยานหลักฐาน 
  (๔) มีอัธยาศัยและความพฤติเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติงานเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕) ไดขึ้นทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรม 
  ขอ ๒ นอกจากการลาออกโดยขอถอนชื่อออกจากทะเบียน นักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะหขาดคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
เม่ือ 
  (๑) ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนเมื่อขาดคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดในขอ ๑    
  (๒) ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนเนื่องจากกระทําผิดหรือบกพรองตอหนาที ่หรอื 
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
  (๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของตามที่องคกรควบคุม 
การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของวินิจฉัย 
  (๔) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที ่
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๕) เปนคนวิกลจริตหรือฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนคนไรความสามารถ  
หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนบุคคลลมละลาย 
 
      ใหไว ณ วันที ่๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
            สุทัศน  เงินหม่ืน 
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๑๒ ทวิ แหงประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติวา ในการรองทุกข การสอบ 
สวน การไตสวนมูลฟอง และการพิจารณาถาบทบัญญัติใดกําหนดใหมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคม 
สงเคราะหเขารวมดวยแลว นักจิตวิทยาหรือนกัสังคมสงเคราะหดังกลาวจะตองมีคุณสมบติัตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๓/๘๕ก/๑๒/๑๕ กันยายน ๒๕๔๓] 
     
             
สุรินทร / แกไข 
           ๑๐
/๐๗/๒๕๔๔   
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
 
 


