ร่าง
พระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_______________________
................................................
................................................
................................................
............................................................................................................................. ............................
...........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล
............................................................................................................................... ..........................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
“มาตรา ๔/๑ การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคาร้อง ณ สานักทะเบียนแห่งใด ๆ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และแบบพิ ม พ์ ใ นการจดทะเบี ย นให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก าหนดในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 4 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสองของมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุ ค คล
พ.ศ.2505
“บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ที่ได้รับการจัดทาทะเบียน
ราษฎรและมีเลขประจาตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หากประสงค์จะขอมีชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้”
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖ การตั้ ง ชื่ อ ตั ว ต้ อ งไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย พระนาม
ของพระราชินี หรื อราชทิน นาม ต้องไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย และต้องเป็นไปตามหลั กเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
การตั้งชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง และต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น
ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลนั้นหรือผู้มีอานาจตาม

-2ที่กฎหมายกาหนด หรือ เป็นกรณีที่คู่สมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือกรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดา
หรือบิดาหรือบุตรบุญธรรมใช้ชื่อสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรมเป็นชื่อรองของตน
คู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมของฝ่ายนั้นแล้ว
ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว ให้ผู้สืบสันดานของผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลาดับที่
ใกล้ชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และใช้ชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตตามวรรคสอง”
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ การตั้งชื่อสกุลต้อง
(๑) ไม่ พ้ อ งหรื อ มุ่ ง หมายให้ ค ล้ า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย หรื อ พระนามของพระราชิ นี หรื อ
ราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดาน
(๒) ไม่ซ้ากับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
(๓) ไม่มีคาหรือความหมายหยาบคาย
(๔) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ผู้ใดประสงค์จ ะจดทะเบี ยนตั้งชื่อสกุล ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนท้องที่และดาเนินการตาม
มาตรา ๔/๑
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑ ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้ ที่มีชื่อสกุลอยู่แล้ว หรือไม่มีชื่อสกุล ร่วมใช้
ชื่อสกุลของตนก็ได้โดยยื่นคาขอต่อนายทะเบียนท้องที่
การอนุญาตตามมาตรานี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนังสือสาคัญแสดงการ
อนุญาตให้ใช้ชื่อสกุลให้แก่ผู้ที่จะใช้ชื่อสกุลนั้น
ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแล้ว ให้ผู้สืบสันดานของผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลในลาดับ
ที่ใกล้ชิดที่สุด ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ และใช้ชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา 9 ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสี่ ข องมาตรา ๑๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุ ค คล
พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
“ข้ อ ตกลงในระหว่ า งการสมรสตามวรรคสอง หรื อ ข้ อ ตกลงที่ คู่ ส มรสตกลงเปลี่ ย นแปลงใน
ภายหลังตามวรรคสามมิให้ใช้บังคับในกรณีที่คู่สมรสกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน เว้นแต่คู่สมรสประสงค์จะ
กลับไปใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายอีกครั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสฝ่ายนั้น”
มาตรา ๑0 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

-3“มาตรา ๑๕ ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเจ้าของสถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ หรือ
สถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก ประสงค์จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กแห่งสถาน
ดังกล่าวแต่ไม่ปรากฏชื่อสกุลใช้ร่วมกันหรื อแยกกัน ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบีย นท้องที่ และดาเนินการตาม
มาตรา 4/1
มาตรา ๑๖ ผู้มีชื่อตัวหรือชื่อรองอยู่แล้วประสงค์จะเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อรอง ให้ยื่นคาขอต่อ
นายทะเบียนท้องที่ เมื่อนายทะเบียนเห็นว่าชื่อตัวหรือชื่อรองที่ขอเปลี่ยนใหม่นั้นไม่ขัดต่อพระราชบัญญัตินี้
ก็ให้อนุญาตและออกหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อให้
การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุล ของผู้เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับความยินยอม
จากบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) บิดาและมารดาตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีบิดาหรือมารดา
อยู่ ในสภาพที่ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามยิ น ยอมได้ ให้ บิ ด าหรื อมารดาคนที่ ส ามารถให้ ค วามยิน ยอมได้เ ป็ นผู้ ใ ห้
ความยินยอมเพียงฝ่ายเดียว
(๒) ผู้มีอานาจปกครองตามกฎหมาย กรณีบิดาและมารดาสิ้ นสภาพการสมรสด้ว ยการหย่า
หรือทิ้งร้างกันไป
(๓) บุ ค คลที่ ผู้ เ ยาว์ อ ยู่ ใ นความอุ ปการะดู แ ล หรื อ ผู้ ป กครองกรณี ผู้ เ ยาว์ เ ป็ น คนไร้ ร ากเหง้ า
ไม่ปรากฏบิดาและมารดา
มาตรา ๑๗ ผู้มีชื่อสกุลอยู่แล้วประสงค์จะขอตั้งชื่อสกุลใหม่ ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนท้องที่
และดาเนินการตามมาตรา 4/1
มาตรา ๑8 ผู้ใดประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล
ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนท้องที่ แล้วให้นายทะเบียนท้องทีเ่ สนอต่อไปตามลาดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูล เมื่อได้รับ
พระบรมราชานุญาตแล้ว จึงให้นายทะเบียนท้องที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น และออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนชื่อสกุลให้แก่ผู้ขอ
มาตรา ๑9 ให้นาความตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บังคับกรณีนายทะเบียนท้องที่ไม่รับจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล รวมถึงการยกเลิกเพิกถอน และ
จาหน่ายทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุลที่ดาเนินการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต”
มาตรา ๑1 ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจ
ออกกฎกระทรวงกาหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๑2 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ
นี้แทน

-4มาตรา 13 บรรดากฎกระทรวง ประกาศและระเบีย บที่อ อกตามพระราชบัญญั ติชื่อ บุคคล
พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ ใ ช้ อ ยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ า ที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง
กับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดาเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน นับ แต่วัน ที่พระราชบัญ ญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดาเนินการได้ให้ รัฐ มนตรี
ผู้รับผิดชอบรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.....................................................
นายกรัฐมนตรี
“อัตราค่าธรรมเนียม
(๑) การขอตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสาเนา
ทะเบียนชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุล
(๒) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(๓) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(๔) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(๕) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
(๖) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
(๗) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(๘) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(๙) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(๑๐) การออกหนังสือสาคัญแสดงการ
รับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(๑๑) การออกใบแทนหนังสือสาคัญ
ตาม (๒) – (๑๐)

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ครั้งแรก

100 บาท

ครั้งที่สอง

500 บาท

ครั้งที่สาม

1,000 บาท

ครั้งที่สี่เป็นต้นไป ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ

๒๐๐ บาท

ครั้งแรก

100 บาท

ครั้งที่สอง

500 บาท

ครั้งที่สาม

1,000 บาท

ครั้งที่สี่เป็นต้นไป ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ

๒๐๐ บาท”

ร่าง
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
_________________________________
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้การขอจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง และชื่อสกุล สามารถยื่นคาร้อง ณ สานักทะเบียน
แห่งใด ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด (เป็นการเพิ่มเป็นมาตรา ๔/๑)
2. กาหนดให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดที่ได้รับการจัดทา
ทะเบียนราษฎรและมีเลขประจาตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแล้ว สามารถขอมีชื่อตัว ชื่อรอง
และชื่อสกุล ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ (เป็นการเพิ่มวรรคสองของมาตรา ๕)
3. กาหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อสกุล (เป็นการแก้ไขมาตรา ๘)
4. ยกเลิกมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
5. กาหนดให้ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุล สามารถอนุญาตให้บุคคลใดไม่ว่ามีสัญชาติไทยหรือไม่ ร่วมใช้
ชื่อสกุลของตนได้ (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๑)
6. กาหนดให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายสามารถกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนในระหว่างสมรสได้ โดยไม่ต้อง
ทาความตกลงกัน เว้นแต่คู่สมรสประสงค์จะกลับไปใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายอีกครั้ง จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากคู่สมรสฝ่ายนั้น (เป็นการเพิ่มวรรคสี่ของมาตรา ๑๒)
7. กาหนดให้ผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเจ้าของสถานพยาบาล สถานสงเคราะห์ หรือ
สถานอุปการะเลี้ยงดูเด็ก สามารถจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลของเด็กซึ่งตนอุปการะเลี้ยงดู หรือเด็กแห่งสถานดังกล่าว
ทั้งเด็กที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๕)
8. กาหนดให้การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรองหรือชื่อสกุลของผู้เยาว์ ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากบุคคลตามที่กาหนด (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๖)
9. กาหนดให้ผู้มีชื่อสกุลอยู่แล้วประสงค์จะขอตั้งชื่อสกุลใหม่ สามารถยื่นคาร้อง ณ สานักทะเบียน
แห่งใด ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๗)
10. กาหนดให้ผู้ประสงค์จะใช้ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดานเป็นชื่อสกุล
ให้ยื่นคาขอต่อนายทะเบียนท้องที่ แล้วให้นายทะเบียนท้องที่เสนอต่อไปตามลาดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
เมื่อนายทะเบียนกลางพิจารณาเห็นสมควรให้เสนอรัฐมนตรีเพื่อนาความกราบบังคมทูล เมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว
จึงให้นายทะเบียนท้องที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๘)
11. กาหนดให้การนาความตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บังคับกรณีนายทะเบียนท้องที่ไม่รับจดทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล รวมถึงการยกเลิกเพิกถอน และ
จาหน่ายทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุลที่ดาเนินการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (เป็นการแก้ไขมาตรา ๑๙)
12 กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจ
ออกกฎกระทรวงกาหนดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บไม่เกินอั ตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และกาหนด
กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (เป็นการแก้ไขมาตรา ๒๐)

-213. ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน
(เพิ่มเติมมาตรา ๑2)
เหตุผล
โดยที่เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ บุค คล พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่ อ ให้
การปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อบุคคลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่จะอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั้งบุคคล
ผู้มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

