
สํานักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง

๕๙ ม. ๑๐ คลอง ๙ ลําลูกกา ปทุมธานี ๑๒๑๕๐



สทร.

ผชช.เทคโนโลยฯี ผชช.การบริหารงานทะเบยีน

กง.บท.ศ.ภาค (๙)

นายวเิชียร ชิดชนกนารถ

รองอธิบดีกรมการปกครอง

ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยสีารสนเทศ

สทร. สพท. สปท.

สบป.สทท.



กลุมงานมาตรฐาน
และระเบียบการ
ทะเบียนท่ัวไป

กลุมงานระบบ
ขอมูล

และหลักฐาน
การทะเบียนท่ัวไป

กลุมบริหารงาน
ทะเบียนสิทธิและ
สถานภาพบุคคล

ณ.กน.ฌ.ปค.

นายวีระชาติ ดาริชาติ
ผูอํานวยการสวนการทะเบียนทั่วไป



กลุมบริหารงาน
ทะเบียนสิทธิ

และสถานภาพ
บุคคล

๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๕

ท.นิติกรรม
ท.ช่ือบุคคล

และ
คํานําหนานาม

ท.พินัยกรรมท.ครอบครัว

โทร. ๐๒ ๗๙๑ ๗๐๑๗ - ๙



กลุมงานมาตรฐาน
และระเบียบการ
ทะเบียนท่ัวไป

๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๕

ท.ศาลเจา

ท.สัตวพาหนะ
ท.สุสานและ
ฌาปนสถาน

โทร. ๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๑ - ๒๒



กลุมงานระบบ
ขอมูล

และหลักฐาน
การทะเบียน

ท่ัวไป

โทร. ๐๒ ๗๙๑ ๗๐๑๘

ฌ.ปค.
ฌาปนกิจสงเคราะหขาราชการกรมการปกครอง

๑๐๐,๐๐๐.-(๓๗,๙๒๒)
กทม. ขรก. ๘๔๐/บํานาญ ๑๗๕ = ๑,๐๑๕

ฌ.กน.
ฌาปนกิจสงเคราะหกํานนัผูใหญบาน

๒๐,๐๐๐.-(๒๐,๘๐๐)

โทร. ๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๓-๒๔ โทร. ๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๖-๒๗



สวนการทะเบียนทั่วไป

( นายทะเบียนกลาง )



กฎกระทรวง มท. 
ออกตามความใน พรบ.จดทะเบียนครอบครัว

ฉบับที่ ๔/๒๔๙๙ ขอ ๒

๑. ใหผูอํานวยการกองทะเบียนหรือหัวหนากองทะเบียน 
กรมมหาดไทย เปนนายทะเบียนกลาง (ผอ.สทท.)
๒. ใหนายอําเภอ เปน นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียน
อําเภอ
๓. ใหปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ 

เปนนายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนก่ิงอําเภอ
๔. ในกรณีท่ีนายทะเบียนไมอาจไปจดทะเบียนนอกสํานักทะเบียน
ได ใหปลัดอําเภอเปนนายทะเบียน



คําสั่ง มท. ที่ ๑๕๗/๒๕๓๗
อาศัยอํานาจตามความใน ม.๒๐ พรบ.ช่ือบุคคล

แตงตั้ง ผูอํานวยการสวนการทะเบียนทั่วไป
เปน นายทะเบียนกลาง

คําส่ัง มท. ที่ ๑๔๓๐ / ๒๕๐๕
แตงตั้ง นายอําเภอ เปน นายทะเบียนทองที่
ตาม ม.๒๐ แหง พ.ร.บ.ช่ือบุคคล ๒๕๐๕ ฯ



คําสั่ง มท. ที่ ๖๓๑ / ๒๕๕๘
อาศยัอํานาจตามความใน ม.๒๓ 

แหง พรบ.บัตรประจําตัวประชาชน

แตงตั้ง รอยตํารวจโท อาทิตย บุญญะโสภัต
เปน เจาพนักงานออกบัตร

คําสั่ง มท ท่ี ๔๕๒/๒๕๔๒
แตงต้ัง นายอําเภอ/ปลัดอําเภอ/

ผูอํานวยการเขต/ผช.ผอ./หน.ฝ.ทะเบียน
จพง.ปค. ระดับ ๖ ง.บัตรประจําตัวประชาชน

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาลฯ
เปน จพง.ตรวจบัตร/พนง.จนท.



พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร ๒๕๓๕ ฯ

ม.๘ มี ผูอํานวยการทะเบียนกลาง

เปน นายทะเบียนประจําสํานักทะเบียนกลาง

ม.๘/๒ (๑) อปค. เปน ผอ.ทะเบียนกลาง

(๒) ปลัด กทม. เปน นายทะเบียน กทม.

(๕) ผอ.เขต/ป.เทศบาลฯ เปน นายทะเบียนทองถ่ิน



มติคณะรัฐมนตรี ๑๕ พ.ย. ๕๙   
เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานราชการไทยพิจารณา

จัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ ภาษา (ภาษาไทย
ควบคูภาษาอังกฤษ) 

เพื่อเปนประโยชนของประชาชนในดาน

การลดภาระคาใชจายจากการแปลเอกสาร 

(๕๐ ลานบาท / ป)

ลดข้ันตอนและกระบวนการรับรองเอกสาร 

และเพื่อผลักดันใหหนวยงานราชการไทยตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทําแบบฟอรมเอกสารราชการ ๒ 
ภาษา ตามที่กระทรวงการตางประเทศเสนอ



ระเบียบ มท ฉ ๒ ลว ๑๑ ก.ย. ๖๑
การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการใน

ฐานขอมูลชื่อบุคคล  
ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนกลาง / 

นายทะเบียนจังหวัด / นายทะเบียนทองที่
ทําสําเนารายการทะเบียนชื่อบุคคลเปน

ภาษาอังกฤษตามที่ ปค. กําหนด 



๑.ช่ือตัว First Name

๒.ช่ือรอง Middle Name

๓.ช่ือสกุล Surname

๔.การรวมใชช่ือสกุล Joint Surname

๔.๑ เจาของชื่อสกุล The owner of surname

๔.๒ ผูสืบสันดานของเจาของชื่อสกุล

A Descendant of the deceased owner of surname

งานทะเบียนช่ือบุคคล  Person’s Name Registration



๕.การเปลี่ยนช่ือสกุล Changing Surname

๕.๑ การเปลี่ยนช่ือสกุลกรณีสมรส

Changing surname of marriage from….to….

๕.๒ การเปลี่ยนช่ือสกุลตามบิดา

Due to use of the father’ surname from….to….

๕.๓ การเปลี่ยนช่ือสกุลตามมารดา

Due to use of the Mather’ surname from….to….

๕.๔ การกลับมาใชช่ือสกุลเดิมของตน

Return to use former surname from….to….

งานทะเบียนช่ือบุคคล  Person’s Name Registration



No. ……/………                                                                                                                          Form Chor.2

CERTIFICATE OF SURNAME REGISTRATION
…Name Middle name and Surname…

Identification No. ……………………………………………………

Residing at House No. ....…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Father’s name: …………………………..………Mother’s name : …………………………..………
has applied to register the surname to “…………………………………………………………..”

The Registrar has registered as per application number. ………/…...……..dated…………………………………….
therefore, issued this certificate as evidence.
May this surname be blessed with happiness and prosperity.

At the Registration Office: ……………………………Province

Issued on …………………………

…………….……………
(Name and Surname)

Registrar

Certified particulars from the Person’s Name Registration Database
…………………………………
(Name and Surname)

Registrar
On ……………………………







พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฯ 
รัชกาลที่ ๖



กําเนิดนามสกุลของคนไทย
 รัชกาลท่ี ๖ พระมงกฎุเกลาเจาอยูหัว ฯ ทรงพระราชดําริ เห็นสมควร
จดทะเบียนคนเกิด คนตาย สมรส ใหม่ันคงชัดเจนสืบไป 
 วิธีจดทะเบียน ตองอาศัยสอบสวนตาํหน ิ/ รูปพรรณสัณฐานบุคคล 

และเทือกเถาเหลากอสบืมาแตบิดามารดาใด 
 บุคคลทุกๆ คนจําตองมีทั้งชื่อตัวแลชื่อสกุล แลวิธีขนานนามสกุลนัน้ 

ควรใหใชแพรหลายทัว่ถึงประชาชนพลเมืองตลอดทั้งพระราชอาณาจักร













(ทรงพระกรุณาพระราชทาน ๖,๔๖๔ นามสกุล / ๕๐๐,๐๐๐ ช่ือสกุล)







๑. พระราชบัญญัตขินานนามสกุล ๒๒ มี.ค. พ.ศ. ๒๔๕๖

- ม.๓ ช่ือของคนไทยทกุคนต้องประกอบด้วยช่ือตัว และช่ือสกุล

- ม.๖ หญิงใดทํางานสมรสมีสามีแล้ว ให้ใช้ช่ือสกลุของสามี และคงช่ือตวัและช่ือสกลุ

เดิมของตนได้

- ม.๑๒ (๕) อยา่ให้ช่ือกบัช่ือสกลุซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในแขวงอาํเภอเดียวกัน

หรือแขวงอาํเภอท้องที่ตดิต่อกัน

พระบรมราโชบายในการขนานนามสกุล ว่าด้วยเกณฑ์เลือกนามสกุล

- ข้อ ๕ นามสกลุถงึจะซํา้กนับ้าง ก็ไมสู่้อศัจรรย์ เพราะเม่ือหมูม่ากจะไมใ่ห้ซํา้บ้างยอ่ม

เป็นการยาก ถงึในเมืองอ่ืนๆ เขาก็ต้องยอมให้ซํา้บ้าง



๒. พระราชบัญญัตช่ืิอบุคคล ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ (ร.๘)
- ม.๕ ช่ือของคนไทยทกุคนต้องประกอบด้วยช่ือตัว และช่ือสกุล 

และถ้าประสงค์จะมีช่ือรองก็ให้มีได้

- ม.๑๓ หญิงมีสามีให้ใช้ช่ือสกุลของสามี

- ม.๑๒ (๕) อย่าให้ซํา้กับช่ือสกุล ซึง่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

นส ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๒๒ ลว ๓ ก.พ. ๒๕๔๗

ศ.ปก.กลาง คดีแดง ที่ ๒๑/๒๕๔๗ 

พพิากษา ให้ เพกิถอนช่ือสกุล ที่ ย่ืนขอจัดตัง้ที่หลัง โดยใช้ พรบ.ว ิปค.

(- ปี ๒๕๕๒ ตรวจเจอในสมุดโทรศัพท์

- ผู้ฟ้องคดี บดิาขอจัดตัง้ช่ือสกุล ”...” เม่ือวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๔๙๖

- ผู้ถูกฟ้องคดี เขตสัมพันธ์วงศ์ จัดตัง้ช่ือสกุล “.ซํา้.” วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๔๙๗
(คู่มือสีนํา้เงนิ หน้า ๓๔๘)



ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
ใบสําคญัแสดงว่าคดถีงึทีสุ่ด ณ ๙ ก.ย. ๕๖

นาย ด. โจทก ์ ไดจ้ดทะเบียนช่ือสกลุ “...”  ( ๙ ก.พ. ๒๕๐๓)

ฟ้องจาํเลย(พระใบฎีกา) ทั้งส่ีใชช่ื้อสกลุซํ้ากบัโจทกโ์ดยมิชอบดว้ย กม.

จาํเลย(พระ) ทั้งส่ี ฟ้องแยง้ ไดจ้ดทะเบียนก่อนโจทก ์( ๑๕ ม.ค. ๒๔๙๘)

ใหย้กฟ้อง/หา้มโจทกแ์ละบริวารใชช่ื้อสกลุ “...” /ใหใ้ชค่้าเสียหายแก่จาํเลยทั้ง

ส่ีคนละ ๑,๐๐๐ บ. ต่อวนั นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่ จะเลิกใชช่ื้อสกลุดงักล่าว

ศาล พิจารณาให ้โจทกเ์พิกถอนช่ือสกลุ “...” หากเพิกเฉยใหถื้อเอา

คาํสัง่ศาลแสดงเจตนา

(ต่อมาพระอนุญาตใหโ้จทกร่์วมใช ้และโจทกร่์วมทาํบุญ Happy Ending)



๓. ประกาศเพิ่มเคร่ืองหมายนามสกุลสาํหรับราชตระกูล ๑ ม.ค. ๒๔๕๘

@ ครัน้เม่ือลว่งกาลนานไปหลายชัน้บรุุษก็จะไปปนกนักบันามสกลุสามญั

จนจะทราบไมไ่ด้วา่นามสกลุไหนสาํหรับราชตระกูล เพราะไมมี่เคร่ืองหมาย

เป็นท่ีสงัเกตุ

@ บรรดานามสกลุซึง่ได้ทรงขนานพระราชทานแก่ผู้ สืบสายราชตระกลู

ทัง้ปวงนัน้ ให้มีคําวา่ “ณ กรุงเทพ” (๗๔ สาย)

@ ห้ามมิให้ผู้หนึง่ผู้ ใดท่ีมิได้เป็นผู้ สืบสายราชตระกลูใช้คํา “ณ กรุงเทพ” 

@ แม้พระบรมราชานญุาตพิเศษให้ บุตรบุญธรรม ถือนามสกลุสําหรับ

ราชตระกลูได้ มิได้เป็นผู้ สืบสายจากราชตระกลู แตเ่ตมิ “ณ กรุงเทพ” ไมไ่ด้
(กฤษฎีกา เร่ืองเสร็จท่ี ๒๘/๒๔๘๕ สมบรูณาญาสิทธิราช บริหาร/นิติบญัญติั ถ้าแก้ไขผ่านรัฐสภา)



๔. ประกาศแก้เคร่ืองหมายนามสกุลสาํหรับราชตระกูล ๒๔ มี.ค. ๒๔๖๘

พระบรมราชวงศ์นี ้แตเ่ดมิเป็นสกลุมหาศาลอนัหนึง่อยูใ่น

พระนครศรีอยธุยา เม่ือเป็นราชธานี

ควรจะใช้นามให้ตรงกบัมลูเหตแุห่งพระราชพงศาวดารให้ชดัเจน

จงึทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนนาม “ณ กรุงเทพ” ใช้นามวา่    

“ณ อยุธยา” แทน 



๕. ประกาศ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานนามสกุล 

ใช้ ณ นําหน้านามสกุล ๑๕ ธ.ค. พ.ศ. ๒๔๕๘

ห้ามมิให้ผู้หนึง่ผู้ ใดใช้ “ณ” นําหน้านามสกลุของตน นอกจาก
นามสกลุท่ีโปรดเกล้าฯ 

ถ้าผู้ใดมีความปรารถนาจะใช้ “ณ” นํานามสกลุของตน ต้องทํา

หนงัสือทลูเกล้าฯ ถวายขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต และในหนงัสือ

นัน้ต้องชีแ้จงให้ชดัเจนวา่ตนมีสทิธิหรืออํานาจอนัชอบธรรมอยา่งใด



๖. ประกาศห้ามไม่ให้เอานามพระมหานคร และไม่ให้เอาศัพท์ที่เป็น

พระบรมนามาภไิธย มาใช้เป็นนามสกุล  (๒ มี.ค. ๒๔๕๘) 

ห้ามอยา่ให้ผู้หนึง่ผู้ ใดเอาศพัท์ท่ีเป็นพระบรมนามาภไิธยมาตัง้ 

หรือเอามาประกอบกบัศพัท์อ่ืนตัง้เป็นนามสกลุของตน

และห้ามมิให้ผู้หนึง่ผู้ ใดตัง้นามสกลุของตนให้พ้องกบันามเมือง 

ซึ่งเคยเป็นราชธานีมาแล้วแตก่่อนหรือในปัจจบุนันี ้ (เช่น ลพบรีุ สงิห์บรีุ 

นครสวรรค์  ศรีวิไชย ไชยา ฯลฯ )

เว้นแต่พระราชทานพระบรมราชานุญาตพเิศษ



๗. ประกาศห้ามไมใ่ห้เอานามพระมหานคร มาประกอบกบัศพัท์อ่ืนใช้

เป็นนามสกลุ (๕ ส.ค. ๒๔๕๙)

ห้ามอยา่ให้ผู้หนึง่ผู้ ใดเอาศพัท์ท่ีใช้เป็นนามเมือง ซึง่เคยเป็น

ราชธานีมาแล้วแตก่่อนหรือปัจจบุนันีป้ระกอบกบัศพัท์อ่ืนใช้เป็นนามสกลุ 

เช่น วงศ์กรุงเทพ วงศ์อยธุยา 

เว้นแตไ่ด้รับพระราชทานพระบรมราชานญุาตพิเศษ



๘. ประกาศให้หม่อมเจ้าใช้นามสกุล (๕ มิ.ย. ๒๔๗๒/ร.๗) 

หมอ่มเจ้าซึง่ทรงสถาปนาให้มีพระเกียรตยิศเป็นพระองค์เจ้านัน้           

ไมต้่องใช้นามสกลุตอ่ท้ายพระนาม

หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ไมต้่องใช้สร้อย ณ อยธุยา 

เพราะมีคําแสดงศกัดิใ์นราชตระกลูปรากฏอยูแ่ล้ว



๙. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คาํนํานามสตรี (๑๒ ก.ค. ๒๔๖๐)

ข้อ ๑  (ก) ถ้าเป็นผู้ ท่ียงัไมมี่สามี ให้ใช้คําวา่ “นางสาว”

(ข) ถ้าเป็นผู้ ท่ีมีสามีแล้ว แตส่ามีเป็นผู้ยงัไมมี่บรรดาศกัด์ิ ให้ใช้คําวา่ “นาง

ข้อ ๒ สตรีท่ีสามีมีบรรดาศกัดิ์ขัน้พระยา ให้ใช้คําวา่ “คณุหญิง”

ข้อ ๓ สตรีผู้ ท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้าฝ่ายใน ให้ใช้คําวา่ 

“คุณหญิง” (สามารลงรายการในทะเบียนบ้านได้)

ฯลฯ

(ประกาศ พรบ.ให้ใช้คาํนําหน้าช่ือชนต่างๆ พ.ศ. ๒๕๐๔ / 

นาย คือ ชายสามญั / อําแดง คือ ไพร่หลวง / หน ู คือเดก็ท่ียงัไมไ่ด้โกนจกุ)



๑๐. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้คาํนํานามสตรี เพิ่มเตมิ (๑๔ ก.ย. ๒๔๖๔)

ข้อ ๒ สตรีท่ีได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จลุจอมเกล้า ให้ใช้คํานํา

นางกํานลัหรือพนกังานนัน้วา่ “คุณ”

- นส. ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ ว ๑๘๙๔๒ ลว ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๓ (คู่มือสีนํา้เงนิ ๔๔๒)

ให้เปล่ียนคํานําหน้านาม “ท่านผู้หญิง”  “คุณหญิง” “คุณ” 

ในทะเบียนบ้านได้

“ท่านหญิง”

- นส. ที่ รล ๐๐๑๓.๔/๙๘๑ ลว ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๐ (คู่มือสีนํา้เงนิ ๔๑๓)

ไมมี่กฎหมายรองรับคํานําหน้านาม “ท่านหญิง”



๑๐. พระราชบัญญัต ิช่ือบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๐ หญิงหม้ายโดยความตายของสามี 

จะใช้ช่ือสกุลของสามี หรือ ใช้ช่ือสกุลเดมิของตนกไ็ด้

ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑) เพิ่มช่ือรอง / คูส่มรส,บตุร

๒) อํานาจนายทะเบียน 

๓) ผู้ สืบสนัดาน / ใกล้ชิดท่ีสดุ / ใช้ช่ือสกลุนัน้อยู่

๔) คูส่มรส การสิน้สดุการสมรส

(ไมต่ดัสทิธิกลบัไปใช้ช่ือสกลุเดิม,ข้อตกลง)

๕)  คา่ธรรมเนียม
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มาตรา ๔

“ช่ือตัว” หมายความวา ชื่อประจําบุคคล

“ช่ือรอง” หมายความวา ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว

“ช่ือสกุล” หมายความวา ชื่อประจําวงศสกุล

“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนทองท่ี /

นายทะเบียนจังหวัด / นายทะเบียนกลาง
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มาตรา ๕ ผู้มีสัญชาตไิทยต้องมีช่ือตัวและช่ือสกุล และจะมีช่ือรองก็ได้

มาตรา ๖ ช่ือตวัต้อง

ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบั  พระปรมาภิไธย / พระนามของพระราชินี 

/ ราชทินนาม 

ไมมี่คาํหรือความหมายหยาบคาย

ช่ือรองต้อง

ไมพ้่องกบัช่ือสกุลของบคุคลอ่ืน 

เว้นแต่ คู่สมรสใช้ช่ือสกุลของอีกฝ่ายหน่ึง (ต้องได้รับความยนิยอม)

บุตรใช้ช่ือสกลุเดมิของมารดาหรือบดิา เป็นช่ือรองของตน
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มาตรา ๗ ผู้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ หรือผู้ เคยได้รับพระราชทาน

บรรดาศกัดิ์แตไ่ด้ออกจากบรรดาศกัดิ์นัน้โดยมิได้ถกูถอด จะใช้ราชทินนาม

ตามบรรดาศกัดิ์นัน้เป็นช่ือตัวหรือช่ือรองก็ได้

มาตรา ๑๖ ผู้ มีช่ือตวัหรือช่ือรองอยูแ่ล้วประสงค์จะเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือรอง

ให้ย่ืนคําขอตอ่นายทะเบียนท้องที่ในท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านตาม

กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 

เม่ือนายทะเบียนท้องท่ีเหน็วา่ช่ือตวัหรือช่ือรองท่ีขอเปล่ียนใหมน่ัน้

ไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติันี ้ก็ให้อนญุาตและออกหนงัสือสําคญัแสดงการเปล่ียนช่ือให้

http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367
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นส.ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ ว ๑๕๔๙๐ ลว ๑ ต.ค. ๕๗
๑ เปล่ียนช่ือตวั ช่ือรอง ช่ือสกลุ อ้าง ความเป็นสริิมงคล/โหราศาสตร์

- เจตนาทจุริต หลีกเลีย่ง/หลบหนี คดีอาญา/แพ่ง

๒ การใช้ดลุยพินิจ อนญุาต/ไมอ่นญุาต มีความสําคญั ดงันี ้

๒.๑ พระราชปณิธานของ ร.๖

๒.๒ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี/อนรัุกษ์ภาษาไทย/เอกลกัษณ์ประจําชาติ

(ปพพ. ม. ๔  การตีความทาง กม. ๑  ตามตวัอกัษร หรือ ตามเจตนารมณ์ / ๒ ตามจารีต
ประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน / ๓ ตามหลกักฎหมายทัว่ไป)

๒.๓ ปอ้งกนัการกระทําการทจุริตทางทะเบียน/บตัร 



นส.ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ ว ๑๕๔๙๐ ลว ๑ ต.ค. ๕๗

๓ นายทะเบียนท้องท่ี พิจารณา
๓.๑ อนุญาต พจนานกุรม ฉ.ราชบณัฑิต/ ฉ.อ่ืน/หน่วยราชการกําหนด

ความหมายใช้ตวัสะกดถกูต้องตามหลกัภาษาไทย ไมข่ดัขนบธรรมเนียม/ความสงบ
เรียบร้อย / หลกัศาสนาอิสลาม 

๓.๒ ไม่อนุญาต แนะนําผลกระทบตอ่ครอบครัว บตุรหลานในอนาคต / 
แจ้งคําขอ ช.๑ ให้อทุธรณ์คําสัง่ฯ ตาม พรบ.ช่ือบคุคล / ระเบียบ มท. วา่ด้วยการทะเบียน
ช่ือบคุคล ข้อ ๒๓ / ๒๔



ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ช่ือบคุคล พ.ศ. 

๒๔๘๔  ฉบบัท่ี ๒ / ๒๔๘๕ และฉบบัท่ี ๓ / ๒๔๘๗ 

(ฉบบัท่ี ๔ / ๒๕๓๖ ยกเลกิทัง้ ๓ ฉบบั) / (คู่มือ หน้า ๑๒๑) 

เร่ืองเสร็จที่ ๓๘๐/๒๕๓๖ (๑. ประกาศชกัชวนเท่านัน้

๒.กฎหมายไมใ่ห้อํานาจกําหนดหลกัเกณฑ์การตัง้ช่ือ)

ฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔ (พจนานกุรม/ศ.รธน.-ลกูจ้าง)



โปรดใช้วิจารณญาณ ในการฟัง

นักศึกษาปริญญาโท ๒ หมอด/ูบดิามารดา/ตายแน่/

รวย/ตายนานแล้ว ลืมจาํไม่ได้ ๒๕ ก.ค. ๔๙   

อ.กาญจนา นาคสกุล (ราชบัณฑติ/นายกสมาคมครู

ภาษาไทยแห่งประเทศไทย)

-ช่ือ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ แม้ช่ือดี/แปลก/ยาว

-ไมไ่ด้หมายความวา่จะประสบความสําเร็จในชีวิต โดยท่ี

เราไมต้่องลงมือทํา ทกุอยา่งอยูท่ี่การกระทาํ

อ.เสถียรพงษ์ วรรณปก (คอลมันิสต์)

- สริิมงคล/ประพฤตดีิ/ทําดี



พระมหาวุฒชัิย (ว.วชริเมธี)

- วนัจนัทร์ห้ามมีสละ / เปรียญ ๙ / Bestseller

- การตัง้ช่ือเป็นเพียงสมมตุบญัญติั  ไมมี่อิทธิพลท่ีจะให้ใครได้ดี 

เพราะช่ือดี หรือย่ําแยเ่พราะช่ือไมเ่พราะ ชีวิตจะดีหรือชัว่อยูท่ี่

กรรม

-/ เบญจมาศ / ธนัวาวิน /  ครัง้ท่ี ๔ ใสบ่าตร

ชาวต่างชาต ิสําคญั / สอบประวติัอาชญากรรม / Tiger Wood

ช่ือยอดฮติ   

ธนพร
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๖๕๓/ ๗๗

8สิงหา

อะไรกย็อม กู / สมเดจ็เตี่ย / สัตหบี







นส.ที่ มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๘๒๑๗ ลว ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕

กรณีเปล่ียนช่ือตวั  รรรรร (คูมื่อสีนํา้เงิน หน้า ๑๙๓)

นส.ที่ รถ (ราชบัณฑติยสถาน) ๐๐๐๔/๑๘๔๖ ลว ๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕
- พจนานกุรม ฉบบับณัฑิตราชสถาน ๒๕๔๒

“คาํ” = “เสียงพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขียนหรือพิมพ์แสดงความคิด
โดยปรกติถือวา่เป็นหน่วยท่ีเลก็ท่ีสดุซึง่มีความหมายในตวั” 

คําท่ีมีรูปพยญัชนะเรียงตอ่กนั ซึง่พจนานกุรมไมไ่ด้เก็บไว้ ต้องตรวจสอบวา่เป็น
คํายืมภาษาตา่งประเทศซึง่อยูใ่นพจนานกุรมฉบบัอ่ืนท่ีเช่ือถือได้หรือไม่

ไมป่รากฏคําวา่  รรร / รรรร / รรรรร / รรรรรร  มีความหมายในภาษาไทย
หรือคําท่ียืมจากภาษาตา่งประเทศแตอ่ยา่งใด



นส.ที ่มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๘๒๘ ลว ๑๐  ก.ย. ๒๕๔๗ (คู่มือสีนํ้ าเงิน หนา้  ๓๓๕)

- การทาํหนงัสือมอบอาํนาจในต่างประเทศ (พร้อมตวัอยา่ง)

นส.ที ่มท ๐๓๑๐.๒/ว ๑๔๘๔ ลว  ๒๗ มิ.ย. ๒๕๔๔ (คู่มือสีนํ้ าเงิน หนา้ ๑๖๘)

- แนวทางปฏิบติัในการขอเปล่ียนช่ือตวั ช่ือรอง 

และช่ือสกลุ (ยกเวน้มุสลิม)

นส.ที ่มท ๐๓๐๙.๓/๘๕๔๔  ลว ๑๘  พ.ค.  ๒๕๕๐ (คู่มือสีนํ้ าเงิน หนา้  ๓๓๘)

- “ชารี” = หญิงชู,้หญิงอนัเป็นท่ีรัก

- มอบอาํนาจใหเ้จ้าบ้านของเรือนจําบางขวาง

ดาํเนินการขอเปล่ียนช่ือตวั



6083/2546



นส.ที ่มท ๐๓๑๐.๒/๑๓๐๙๒ ลว ๒  ก.ย .๒๕๔๐ (คู่มือสีนํ้ าเงิน ๑๖๔)

- ตอบขอ้หารือการตั้งช่ือบุคคลในการแจง้เกิดบุตร (ช่ือรอง)
- สถานทูต/กงสุล สามารถใชดุ้ลยพินิจ อนุญาตตั้งช่ือตวั 
ภาษาต่างประเทศได้

นส.ที ่มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๕๐๑ ลว ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๖ (คู่มือสีนํ้ าเงิน ๑๗๐) 

- หา้มมีสัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมายใดๆ 



กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความใน พรบ.วธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ข้อ ๑ การรับรองความถูกตอ้งของคาํแปลเป็นภาษาไทย ใหก้ระทาํโดย

(๑) คนไทยทีจ่บการศึกษาในระดบัท่ีไม่ตํ่ากวา่ปริญญาตรีในหลกัสูตรท่ีใช้
ภาษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน

(๒) อาจารย์ในสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษาและเป็นผูส้อนภาษาท่ี
ปรากฏในเอกสารนั้นในสถาบนัการศึกษาดงักล่าว

(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศท่ีตั้งอยูใ่นประเทศไทย โดย
ประเทศนั้นใชภ้าษาท่ีปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ

(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
ข้อ ๒ เจ้าหน้าทีจ่ะยอมรับเอกสารท่ีทาํข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศโดยไม่ตอ้งให้
จดัทาํคาํแปลเป็นภาษาไทยไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี

(๑) เจา้หนา้ท่ีนั้นเห็นวา่ตนสามารถเขา้ใจภาษาดงักล่าวได้
(๒) เจา้หนา้ท่ีนั้นมีผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ในภาษาดงักล่าว



ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง ระเบียบการใช้ตัวสะกด
ลว ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖

บรรดาหนงัสือราชการ  และการศึกษาเล่าเรียนใหใ้ชต้วัสะกดตาม
พจนานุกรม ฉ.บณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

หากกระทรวงทบวงกรมใด หรือบุคคลใดเห็นสมควรเปล่ียนอกัขรวธีิใน
คาํใดแลว้ ใหช้ี้แจงแสดงเหตุผลไปยงั ราชบณัฑิตยสถาน เม่ือราชบณัฑิตยสถาน
เห็นชอบ/แกไ้ขในพจนานุกรม จึงใหใ้ชไ้ด้

ราชบัณฑติยสภา
อาคารท่ีทาํการ สนามเสือป่า



๑.๑ พ.ร.บ.ช่ือบุคคล ฯ  พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๖ (ชือ่ตวั,ชือ่รอง) / ๗ (บรรดาศกัด์ิ) / ๑๖ (เปลีย่นชือ่ตวั,ชือ่รอง)  

๑.๒ กฎกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ (๑) (ค่าธรรมเนียม)

๑.๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๕-๘  (วิธีการปฏิบติั) / ข้อ ๒๔ (การอทุธรณ์) / ข้อ  ๒๕ (การจําหน่าย) / 

ข้อ ๒๘ (การจดัเก็บในฐานข้อมูล) / ข้อ ๓๑-๓๒ (การขอใบแทน) 

ข้อ ๓๓-๓๕ (รบัรองสําเนา) / ๓๖ (แจ้งนายทะเบียนราษฎร)

(กรณีราชทนินาม ตรวจสําเนาทะเบียนบตัรฐานนัดรของผู้ ย่ืนคําขอ ซึง่ได้รับการรับรองจากสํานกัเลขาธิการ

ครม. วา่ได้รับ หรือ เคยได้รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิ / ถ้าออกจากบรรดาศกัด์ิแล้วต้องมิได้ถกูถอดถอน)



๒.๑  ต้องไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัพระปรมาภไิธย  พระนามของพระ
ราชนีิ หรือราชทนินาม

๒.๒  ต้องไมมี่คําหรือความหมายหยาบคาย
๒.๓  ผู้ ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์  แตไ่ด้ออกจากบรรดาศกัด์ินัน้

โดยมิได้ถกูถอดถอนจะใช้ราชทินนามเป็นช่ือตวัหรือช่ือรองได้

๒.๔  ช่ือรองต้องไมพ้่องกบัช่ือสกุลของบุคคลอ่ืน ยกเว้นการใช้ช่ือสกลุของคู่สมรส

แตต้่องได้รับความยนิยอมจากคูส่มรสท่ีใช้ช่ือสกลุนัน้อยู่

๒.๕  กรณีบุตร มีสทิธิใช้ช่ือสกลุเดมิของมารดาหรือบดิา เป็นช่ือรองก็ได้

๒.๖  ต้องไมมี่เจตนาทุจริต



๓.๑ ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ช.๑ ตอ่นายทะเบียนท้องที่ท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

๓.๒ ☺ ตรวจบตัรประจําตวัประชาชน

☺ รายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎร

☺ ตรวจสอบช่ือตวั ช่ือรอง ตามหลกัเกณฑ์ข้อ ๒

เม่ือนายทะเบียนท้องท่ีเหน็วา่ถกูต้องให้สัง่อนญุาตในคําขอ

 บนัทกึในทะเบียนช่ือตัว ช่ือรอง (ช.๓/๑)

 ออกหนังสือสาํคัญแสดงการเปล่ียนช่ือตวั การตัง้หรือเปล่ียนช่ือรอง 
(ช.๓)

$ ค่าธรรมเนียม ฉบบัละ ๕๐ บาท 

- กรณีการตัง้ช่ือรองครัง้แรก ไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม



กรณีบุคคลต่างด้าว (ระเบียบฯ ข้อ ๘) ขอเพ่ือประกอบการแปลงสญัชาติ /

หรือขอกลบัคืนสัญชาตไิทย

☺ ตรวจใบสาํคัญประจาํตวัคนต่างด้าว หรือหลกัฐานเอกสารอ่ืนท่ีทางราชการออกให้  

☺ หลักฐานคําขอแปลงสญัชาติหรือขอกลบัคืนสญัชาติไทยและเหตผุล 

 บนัทกึในทะเบียนรับรองการขอเปล่ียนช่ือตวัของคนตา่งด้าว (ช. ๘/๑)

 ออกหนงัสือรับรองการขอเปล่ียนช่ือตวัของคนตา่งด้าว (ช. ๘)

$ ไมเ่รียกเก็บคา่ธรรมเนียม



มาตรา ๘ ช่ือสกุล

๑) ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัพระปรมาภไิธยหรือพระนามของพระราชนีิ

๒) ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายกบัราชทนินาม

เว้นแต่ ราชทินนามของตน ของผู้บุพการี หรือของผู้สืบสันดาน

๓) ไมซ่ํา้กับช่ือสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์

หรือช่ือสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว

๔)  ไมมี่คําหรือความหมายหยาบคาย

๕)  มีพยญัชนะไมเ่กินกวา่สบิพยัญชนะ เว้นแตก่รณีใช้ราชทนินามเป็นช่ือสกลุ

http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367
http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367


มาตรา ๙  ผู้มีสัญชาตไิทยผู้ใดประสงค์จะจดทะเบียนตัง้ช่ือสกุล ให้ย่ืนคําขอตอ่

นายทะเบียนท้องท่ีในท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้านตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ทะเบียนราษฎร

เม่ือนายทะเบียนท้องท่ีพิจารณาเหน็วา่ช่ือสกลุท่ีขอตัง้นัน้ไมข่ดัตอ่พระราชบญัญติันี ้ก็ให้

เสนอตอ่ไปตามลําดบัจนถงึนายทะเบียนกลาง เม่ือได้รับอนมุติัจากนายทะเบียน

กลางแล้ว ให้นายทะเบียนท้องท่ีรับจดทะเบียนช่ือสกลุนัน้และออกหนงัสือสําคญั

แสดงการรับจดทะเบียนช่ือสกลุให้แก่ผู้ขอ แตใ่นกรณีท่ีสาํนักทะเบียนใดสามารถ

เช่ือมโยงข้อมูลเข้ากบัเครือข่ายข้อมลูของสํานกัทะเบียนกลางตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดแล้ว ให้นายทะเบียนท้องท่ีดําเนินการดงักลา่วได้

โดยไมต้่องได้รับอนมุติัจากนายทะเบียนกลาง[๓]



มาตรา ๑๗  ผู้ มีช่ือสกลุอยูแ่ล้วประสงค์จะขอตัง้ช่ือสกุลใหม่ 

ให้ย่ืนคําขอตอ่นายทะเบียนท้องท่ีในท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบียนราษฎร 

และให้นําความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๙ มาใช้บงัคบั

โดยอนโุลม



ช่ือสกลุทีสุ่ภาพ

นางสมทรง  ฟักมี แจง้ความจาํนงต่อเจา้พนกังานท่ีสนามบินวา่

ตอ้งการพาสปอร์ตไปทาํงานท่ีอเมริกา  

เจา้หนา้ท่ีดูบตัรประชาชนแลว้กบ็อกแก่นางสมทรงวา่ 

คุณไปใหอ้าํเภอเขาเปล่ียนนามสกลุของคุณมาเสียก่อน  

ไม่อยา่งนั้น ออกพาสปอร์ตใหไ้ม่ได ้ 

นามสกลุของคุณถา้เขียนเป็นภาษาปะกติแลว้ มนัไม่สุภาพ !! ! 

ดว้ยความงงงนั นางสมทรงกจึ็งตอ้งกลบัไปยงัอาํเภอ แจง้แก่นายอาํเภอวา่  

ท่านขา..อีฉนัจะไปเมืองนอก ทางเจา้หนา้ท่ีสนามบินบอกใหอี้ฉนัมา

เปล่ียนนามสกลุเสียก่อน เพราะมนัไม่ค่อยสุภาพ  อีฉนักไ็ม่ค่อยจะรู้เร่ือง

อะไรดอกเจา้ขา้  ท่านช่วยเปล่ียนใหม้นัสุภาพข้ึนตามท่ีเขาวา่ทีเถิดคา้..



ช่ือสกลุทีสุ่ภาพ

นายอาํเภอฉีกยิม้ – ไม่มีปัญหา อีนางเอ๋ย

วนัต่อมานางสมทรงกย็ิม้ร่ากลบัไปยงัสนามบิน บอกกบัเจา้หนา้ท่ี 

วา่ 

อีฉนัไปเปล่ียนมาแลว้เจา้ขา้  นายอาํเภอท่านบอกวา่ คราวน้ี

สุภาพแน่ 

เจา้หนา้ท่ี – ไหนเปล่ียนไปวา่ไงล่ะ

นางสมทรงยืน่บตัรประชาชนให ้มนัเขียนวา่

นางสมทรง  ฟักมี พลีส (Fuck me Please)

.. สุภาพข้ึนไหมค่ะ?..



ฎกีาที ่๑๒๘๓/๒๕๒๒ 

บุตรมีสิทธิใชช่ื้อสกลุของบิดา และในกรณีท่ีไม่ปรากฏวา่ใคร

เป็นบิดาบุตรมีสิทธิใชช่ื้อสกลุของมารดาได้

มิไดบ้งัคบัวา่บุตรจะตอ้งใชช่ื้อสกลุของบิดาหรือมารดา  

เม่ือกฎหมายมิไดบ้งัคบัไว ้ บุตรกช็อบทีจ่ะใช้ช่ือสกลุอ่ืนได้  

แมจ้ะปรากฏวา่มีบิดาโดยชอบดว้ยกฎหมายอยูก่ต็าม  

การท่ีนาย ศ. ผูเ้ป็นบิดาและโจทกผ์ูเ้ป็นมารดายนิยอมพร้อมใจกนัให้

บุตรทั้งสองใชช่ื้อสกลุของมารดา

หาเป็นการตอ้งหา้มตาม ปพพ. ม. ๑๕๖๑  วรรค ๒ ไม่ 



ฎกีาที ่๑๔๓๕/๒๕๒๓ 

จาํเลยมีสูติบัตรของจาํเลยท่ี ๑ ไดร้ะบุไวช้ดัวา่ จาํเลยท่ี ๑ มีบิดา

ช่ือนาย ม. 

และภาพถ่ายตามหมาย ล.๓, ล.๔ และ ล.๕ มาสนบัสนุน

นอกจากน้ีจาํเลยยงัมีนาย ก. นาย ซ. และนาย น. เป็นพยานต่าง

เบิกความรับรองวา่จาํเลยท่ี ๒ เป็นภรรยาของนาย ม. และมีบุตรดว้ยกนั

คือจาํเลยท่ี ๑

๑ จาํเลยท่ี ๑ มีสิทธิใชช่ื้อสกลุของบิดา 



ฎกีาที ่๔๕๒/๒๕๕๓
การใหผู้เ้ยาวใ์ชช่ื้อสกลุของจาํเลย และการท่ีจาํเลยอุปการะเล้ียงดูผูเ้ยาว์

อยา่งบิดากบับุตรจึงไม่ใช่เหตุท่ีกฎหมายรับรองทาํใหผู้เ้ยาวเ์ป็นบุตรโดยชอบดว้ย

กฎหมายของจาํเลยได ้จาํเลยจึงไม่ใช่บิดาโดยชอบดว้ยกฎหมายของผูเ้ยาว์

ฎกีาที ่๒๗๓๑/๒๕๕๖
สูติบตัรและสาํเนาทะเบียนบา้น (ระบุช่ือสกลุบิดา)อนัเป็นเอกสาร

มหาชนซ่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดท้าํข้ึนอนัตอ้งดว้ยขอ้สันนิษฐานวา่เป็นของ

แทจ้ริงและถูกตอ้ง ตาม ป.ว.ิพ. มาตรา ๑๒๗ / เป็นบุตรนอกกฎหมายท่ีผูต้าย

ไดรั้บรองแลว้ จึงเป็นผูสื้บสันดานเหมือนกบับุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมายและเป็น

ทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิรับมรดกของผูต้าย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๒๗, ๑๖๒๙ 

(๑) 



เร่ืองเสร็จที ่๑๒๒๙/๒๕๕๕ 
(คู่มือสีนํา้เงนิ หน้า ๒๘๘)

การขอเปล่ียนช่ือสกลุของบุตรซ่ึงเป็นผู้เยาว์

คณะกรรมการวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เห็นวา่ เป็นคาํสัง่ทางปกครอง

และผูท่ี้จะกระทาํการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้

จะตอ้งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

ผู้เยาว์ไม่สามารถยืน่คาํขอเปล่ียนช่ือสกลุดว้ยตนเองได้

ตอ้งใหผู้ใ้ชอ้าํนาจปกครองเป็นผูย้ืน่คาํขอเปล่ียนช่ือสกลุ

แทนผูเ้ยาว์



นส.ที ่รล ๐๐๐๓.๔/๑๘๗๑๓ ลว ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๐

- ใช ้“ณ อยธุยา” ใหก้บับุตร

หมอ่มหลวง... ... ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้บตุร

จํานวน ๓ คน ใช้ “ณ อยุธยา” ตอ่ท้ายช่ือสกลุ

สาํนักราชเลขาธิการ พิจารณาแล้ว เห็นวา่ บตุรทัง้สามคนของ

หมอ่มหลวง(ฝ่ายหญิง) ... ...มิได้เป็นผู้ สืบสายราชตระกลู จงึไมมี่สทิธิใช้

“ณ อยุธยา” ตอ่ท้ายราชสกลุ

(คูมื่อสีนํา้เงิน หน้า ๒๐๑)



นส.ที ่รล ๐๐๐๓.๔/๖๗๔๙ ลว ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๓

- ใช ้“ณ อยุธยา” ใหก้บับุตร

๑ การนําราชสกุลและช่ือสกุลพระราชทาน มารวมกนัเป็น

การตัง้ช่ือสกลุใหม ่ไมถ่กูต้องและไมเ่หมาะสม

๒ ตามราชประเพณีปฏิบัต ิการสืบสายราชสกลุจะถือตามฝ่าย

ชาย(บดิา) เท่านัน้

หากฝ่ายหญิง(มารดา) เป็นราชนิกลุ โดยฝ่ายชาย(บดิา) ไมไ่ด้เป็น

ราชนิกลุ บุตรจะไมถื่อวา่เป็นผู้ สืบสายราชตระกลู จะใช้บรรดาศกัดิ์

หมอ่มราชวงศ์ หรือหมอ่มหลวงไมไ่ด้

(คู่มือสีนํ้าเงิน หนา้ ๒๐๒)



มาตรา ๑๑  ผู้จดทะเบียนตัง้ช่ือสกุลจะอนญุาตให้ผู้ มีสญัชาติไทยผู้ใดร่วมใช้ช่ือสกลุ

ของตนก็ได้ โดยย่ืนคําขอตอ่นายทะเบียนท้องท่ีในท้องท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายวา่ด้วยการทะเบียนราษฎร

การอนญุาตตามมาตรานี ้จะสมบรูณ์ตอ่เม่ือนายทะเบียนท้องที่ได้ออกหนงัสือสําคญั

แสดงการอนญุาตให้ใช้ช่ือสกลุให้แก่ผู้ ท่ีจะใช้ช่ือสกลุนัน้

ในกรณีท่ีผู้จดทะเบียนตัง้ช่ือสกุลตายแล้ว ให้ผู้ สืบสนัดานของผู้จดทะเบียนตัง้ช่ือสกลุ

ในลําดบัท่ีใกล้ชิดท่ีสดุซึง่ยงัมีชีวิตอยูแ่ละใช้ช่ือสกลุนัน้มีสทิธิอนญุาตตามวรรคหนึง่



๑. กรณีผู้จดทะเบียนตัง้ช่ือสกุลเสียชีวิต และมีผู้สืบสันดานใกล้ชิดในลําดบัท่ี

ใกล้ชิดท่ีสดุหลายคน ผู้ สืบสนัดานคนใดจะเป็นผู้อนญุาตให้ใช้ช่ือสกลุ ?
ตอบ ผู้ สืบสนัดานแต่ละคนมีสทิธิอนญุาตให้ใช้ช่ือสกลุเท่าเทียมกัน

๒. หากคู่สมรสท่ีตกลงใช้ช่ือสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไปแล้ว ตอ่มาประสงค์จะ

เปล่ียนแปลงข้อตกลงดงักลา่ว แตคู่่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงไมย่นิยอม 

จะกลบัมาใช้ช่ือสกลุเดิมได้หรือไม่ ?
ตอบ กรณีการเปล่ียนแปลงข้อตกลงเก่ียวกบัการใช้ช่ือสกุลของคู่สมรสนัน้ 

หากคู่สมรสอีกฝ่ายหน่ึงไมต่กลงให้เปล่ียนแปลงก็ไมอ่าจทําได้ 

เว้นแตก่รณีการสมรสสิน้สุดลง

ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๑๕๑ ลว ๓๐ ม.ค. ๔๗

(เร่ืองเสร็จที ่๖๓/๒๕๔๗ สนง.กฤษฎกีา)



เม่ือโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนตัง้ช่ือสกุลไว้แล้ว

โจทก์ยอ่มมีสทิธิอนญุาตให้จําเลยใช้ช่ือสกลุร่วมด้วยได้

โดยดําเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่ง พ.ร.บ.ช่ือบคุคล

พ.ศ. ๒๕๐๕ ม. ๑๑

แตเ่ม่ือมีการอนญุาตแล้ว จําเลยผู้ได้รับอนุญาตยอ่มมีสทิธิใช้ช่ือสกุล

ร่วมกับโจทก์เสมือนหนึง่เป็นเจ้าของช่ือสกลุนัน้เอง

กลา่วคือหากจําเลยสมรสกับหญิง หญิงผู้ เป็นภริยารวมทัง้บุตรก็มีสทิธิ
ใช้ช่ือสกุลของโจทก์ด้วย

ฎกีาที ่๔๐๗๔/๒๕๔๒
๑-๒



และการอนญุาตให้ใช้ช่ือสกลุร่วมด้วยเช่นนี ้

หาใช่เร่ืองท่ีอาจจะเพิกถอนการอนญุาตเสียเม่ือใดก็ได้ตามอําเภอใจของ

โจทก์ไม่

ดงัท่ีไมมี่บทบญัญติัแหง่กฎหมายใดกําหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์

เก่ียวกับเร่ืองนีไ้ว้

ทัง้ไมป่รากฏวา่จําเลยใช้ช่ือสกุลของโจทก์ไปในทางท่ีเกิดความเสียหาย

แก่โจทก์หรือแก่ช่ือเสียงของช่ือสกลุของโจทก์อนัอาจเป็นการกระทําละเมิด

ตอ่โจทก์

จงึไมมี่เหตตุามกฎหมายท่ีโจทก์จะห้ามมิให้จําเลยใช้ช่ือสกลุร่วมกบัโจทก์

ฎกีาที ่๔๐๗๔/๒๕๔๒
๒-๒



นส.ที ่รล ๐๐๐๓.๔/๑๐๓๒ ลว ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๐
การร่วมใช้ ช่ือสกุลพระราชทาน  (บุคคลทั่วไป)

ดําเนินการตาม พรบ.ช่ือบุคคลได้ (คูมื่อสีนํา้เงิน หน้า ๓๒๖)

นส.ที ่มท ๐๓๑๓/๑๒๒๒๓ ลว ๓๑ ส.ค. ๒๕๐๘
บุตรบุญธรรม มิใช่เป็นผู้ สืบสายราชตระกลู ต้องขอพระบรมราชานญุาตพิเศษ 

แตใ่ช้ “ณ อยุธยา” ไมไ่ด้ ตามประกาศเพิ่มเคร่ืองหมายนามสกลุสําหรับราชตระกลู 

๑ ม.ค. ๒๕๐๘ (คูมื่อสีนํา้เงิน หน้า ๒๒๓)



มาตรา ๑๒ คู่สมรสมีสิทธิใชช่ื้อสกลุของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง

ตามท่ีตกลงกนั หรือ ต่างฝ่ายต่างใช้ช่ือสกลุเดิมของตน

การตกลงกนัตามวรรคหน่ึง จะกระทาํเม่ือมีการสมรส

หรือ ในระหวา่งสมรสกไ็ด้

ข้อตกลงกนัตามวรรคหน่ึง คู่สมรสจะตกลงเปล่ียนแปลง  

ภายหลงักไ็ด้

http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367
http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367


มาตรา ๑๓ เม่ือการสมรสส้ินสุดลงดว้ยการหย่า

หรือศาลพพิากษาให้เพกิถอนการสมรส

ใหฝ่้ายซ่ึงใชช่ื้อสกลุของอีกฝ่ายหน่ึงกลบัไปใชช่ื้อสกลุเดิมของตน

เม่ือการสมรสส้ินสุดดว้ยความตาย ใหฝ่้ายซ่ึงยงัมีชีวิตอยู่

และใชช่ื้อสกลุของอีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิใชช่ื้อสกลุนั้นไดต่้อไป 

แต่เม่ือจะสมรสใหม่ใหก้ลบัไปใชช่ื้อสกลุเดิมของตน



หญงิมีสามีซ่ึงใชช่ื้อสกลุของสามีก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้

บงัคบั 

ใหมี้สิทธิใชช่ื้อสกลุของสามีไดต่้อไป

แต่ไม่ตดัสิทธิ ท่ีจะกลบัไปใชช่ื้อสกลุเดิมของตน

หรือมีข้อตกลงระหวา่งสามีภรรยาเป็นประการอ่ืน

๒๐ มกราคม ๒๕๔๘

http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367
http://my.dek-d.com/dekthingtong/show_picture.php?pid=3884628&user_id=769367


มาตรา ๑๙ ผูใ้ดประสงคจ์ะใชร้าชทนินามของตน ของผูบุ้พการีหรือของ

ผูสื้บสนัดานเป็นช่ือสกลุ 

ใหย้ืน่คาํขอต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีในทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียน

บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎร แลว้ใหน้ายทะเบียนทอ้งท่ีนั้น

เสนอต่อไปตามลาํดบัจนถึงนายทะเบยีนกลาง

เม่ือนายทะเบียนกลางพิจารณาเห็นสมควร ใหเ้สนอรัฐมนตรีเพื่อนาํ

ความกราบบงัคมทูล เม่ือไดรั้บพระบรมราชานุญาตแลว้ จึงใหน้ายทะเบียน

ทอ้งท่ีรับจดทะเบียนช่ือสกลุนั้น และออกหนงัสือสาํคญัแสดงการรับจด

ทะเบียนช่ือสกลุใหแ้ก่ผูข้อ





มาตรา ๘ ข้อห้ามการใช้ช่ือสกลุ

มาตรา ๙ การจดทะเบียนตัง้ช่ือสกุล

มาตรา ๑๑ การอนญุาตให้ร่วมใช้ช่ือสกลุ

มาตรา ๑๒ การใช้ช่ือสกลุของคู่สมรส

มาตรา ๑๓ การใช้ช่ือสกลุกรณีการสิน้สุดการสมรส

มาตรา ๑๕ สถานสงเคราะห์ตัง้ช่ือสกลุเดก็ซึง่อยูใ่นความอปุการะ

มาตรา ๑๗ การจัดตัง้ช่ือสกุลใหม่

มาตรา ๑๘ การอุทธรณ์

มาตรา ๑๙ การใช้ราชทนินามเป็นช่ือสกลุ 

กฎกระทรวงมหาดไทย ฯ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ข้อ ๕ (คา่ธรรมเนียม)



หมวด ๒ การจดทะเบียนตัง้ช่ือสกลุหรือช่ือสกลุใหม ่(ช ๒)

หมวด ๓ การเปล่ียนช่ือสกลุโดยการร่วมใช้ช่ือสกลุ(ช ๔)

หมวด ๔ การเปล่ียนช่ือสกลุโดยการสมรส(ช ๕)

หมวด ๕ การเปล่ียนช่ือสกลุเม่ือการสมรสสิน้สดุลง(ช ๕)

หมวด ๖ การเปล่ียนช่ือสกลุด้วยเหตอ่ืุน(ช ๕)

หมวด ๗ การอทุธรณ์(รวมช่ือตวั)

หมวด ๘ การจําหน่ายช่ือสกลุ(รวมช่ือตวั)

หมวด ๙ การจดัเก็บข้อมลู(รวมช่ือตวั)

หมวด ๑๐ การขอใบแทน/สําเนา(รวมช่ือตวั)

หมวดเบด็เตลด็ การแจ้งนายทะเบียนราษฎร(รวมช่ือตวั)



๑) ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายพระปรมาภไิธย หรือพระนามของพระราชนีิ

๒) ไมพ้่องหรือมุง่หมายให้คล้ายราชทนินาม เว้นแตร่าชทินนามของตน

ของบุพการี หรือของผู้สืบสันดาน

๓) ไมซํ่า้กบัช่ือสกลุท่ีได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์ /

หรือช่ือสกลุท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว / หรือช่ือสกลุในฐานข้อมูลทะเบียน

ช่ือบุคคลและในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

๔) ไมมี่คําหรือความหมายหยาบคาย

๕) มีพยัญชนะไม่เกนิสบิพยัญชนะ เว้นแตก่รณีใช้ราชทนินามเป็นช่ือสกุล



๖) ไมต้่องห้าม ประกาศห้ามมิให้ผู้ ท่ีได้รับพระราชทานนามสกลุ

ใช้ ณ นําช่ือสกลุ ฯ

๗) ไมต้่องห้าม ประกาศเพิ่มเคร่ืองหมายนามสกลุสําหรับราชตระกลูฯ

๘) ไมต้่องห้าม ประกาศห้ามมิให้เอานามพระมหานคร

และไมใ่ห้เอาศพัท์ท่ีใช้เป็นพระบรมนามาภไิธยมาใช้เป็นนามสกลุฯ





ให้ย่ืนคําขอตามแบบ ช.๑ ตอ่นายทะเบียนท้องท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบ้าน 

☺ ตรวจบตัรประจําตวัประชาชน 

☺ รายการทะเบียนบ้านในฐานข้อมลูการทะเบียนราษฎร

☺ ตรวจช่ือสกลุตามหลกัเกณฑ์ ข้อ ๒ 

 บนัทกึในทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๒/๑

 ออกหนงัสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๒

$  ค่าธรรมเนียม ฉบบัละ ๑๐๐ บาท



☺ ตรวจใบสําคญัประจําตวัคนตา่งด้าว / เอกสารหลกัฐานท่ีทางราชการออกให้

☺ ตรวจสอบหลกัฐานคําขอแปลงสญัชาติ / ขอกลบัคืนสญัชาติไทย / เหตผุล

☺ ตรวจสอบตามข้อ ๓.๒

 บนัทกึในทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกลุของคนตา่งด้าว (ช.๙/๑)

 ออกหนงัสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกลุของคนตา่งด้าว (ช.๙)

$   ไมเ่สียคา่ธรรมเนียม

เม่ือได้รับอนญุาตให้แปลงสญัชาติ หรือขอกลบัคืนสญัชาติไทย ย่ืน ช.๑ ใหม่



☺ ตรวจสาํเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผู้ ย่ืนคําขอ ต้องอยูใ่นบรรดาศกัด์ิ

มิได้ถกูถอด หรือได้รับพระบรมราชานญุาตให้ลาออกจากบรรดาศกัดิ์

☺ กรณีผู้สืบสันดาน / ผู้บุพการี ต้องมีเอกสารแสดงความสมัพนัธ์เช่ือมโยง

/ สอบเพิ่มเติม ญาติพ่ีน้องทกุคนยินยอม , ยินยอมให้ญาติพ่ีน้องใช้

 บนัทกึปากคํา ปค.๑๔ - ช่ือตวั.ช่ือสกลุเดิม,ท่ีอยูปั่จจบุนั / ตําแหน่งหน้าท่ี  

ประจํา / หากออกจากราชการให้แจ้งตําแหน่งราชการครัง้สดุท้ายของผู้ขอ  

 เสนอนายทะเบียนจังหวัด เสนอตอ่นายทะเบียนกลาง นําเสนอ รมต.มท. 

เพ่ือนําความกราบบงัคมทลูขอพระบรมราชานญุาต

เม่ือได้รับพระบรมราชานญุาต แจ้ง ย่ืน ช.๑ ใหม่ ให้นายทะเบียนท้องที่ออก นส.

สําคญั



การดาํเนินการขอใชช่ื้อสกลุร่วมกบัผูอ่ื้น จะตอ้งใหเ้จา้ของช่ือสกลุ 

(ผู้จดทะเบียนช่ือสกลุ) เป็นผูอ้นุญาตใหใ้ชช่ื้อสกลุนั้น 

และจะอนุญาตใหไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะร่วมใชช่ื้อสกลุนั้น

โดยมีการปฏิบติั  ๒ ขั้นตอน ดงัน้ี

ขั้นตอนที ่๑ จะตอ้งออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ช่ือสกลุ (ช.๖) ใหก้บัเจา้ของ

ช่ือสกลุ

ขั้นตอนที ่๒ จะตอ้งออกหนังสือสําคญัแสดงการร่วมใช้ช่ือสกลุ (ช.๔)

ใหก้บัผูข้อร่วมใชช่ื้อสกลุ



ขั้นตอนที ่๑ ออกหนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ช่ือสกลุ (ช.๖) ใหก้บัเจา้ของช่ือสกลุ 

☺ ตรวจสอบหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุ ตามแบบ ช.๒

 บนัทึกในทะเบียนอนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกลุ ตามแบบ ช. ๖/๑ 

 ออกหนงัสืออนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกลุ ช.๖ ใหแ้ก่เจา้ของช่ือสกลุ(ขอ้ ๑๓)

$   ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที ่๒ ออกหนังสือสําคญัแสดงการร่วมใช้ช่ือสกลุ (ช.๔) ใหก้บัผูข้อร่วมใชช่ื้อสกลุ

☺ ตรวจสอบหนงัสืออนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกลุตาม แบบ ช.๖

 บนัทึกในทะเบียนร่วมใชช่ื้อสกลุตามแบบ ช.๔/๑ 

 ออกหนงัสือสาํคญัแสดงการร่วมใชช่ื้อสกลุตามแบบ ช.๔ (ขอ้ ๑๖)

$   เสียค่าธรรมเนียม ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท



กรณีผูจ้ดทะเบียนตั้งช่ือสกลุตายแลว้ ใหผู้้สืบสันดานของผูจ้ดทะเบียนตั้งช่ือสกลุ

ในลาํดบัท่ีใกล้ชิดทีสุ่ดซ่ึงยงัมีชีวิตอยู ่และใชช่ื้อสกลุนั้น เป็นผูมี้สิทธิอนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อ

สกลุ

การพิจารณาวา่ผูใ้ดเป็นผู้สืบสันดานทีใ่กล้ชิดทีสุ่ด มีแนวทางดงัน้ี

(๑)  ลาํดบัท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดคือลาํดบัลูก ซ่ึงลูกทุกคนท่ีมีชีวติอยูแ่ละใชช่ื้อสกลุนั้นอยู่

มีสิทธิสมบูรณ์ในช่ือสกลุของผูจ้ดทะเบียนตั้งช่ือสกลุทุกคน

(๒)  ผูสื้บสันดานในลาํดบัหลาน (ต่อจากลาํดบัลูก)

(๓)  ผูสื้บสันดานในลาํดบั เหลน ล่ือ (ต่อจากลาํดบั  หลาน  เหลน)

ซ่ึงทุกลาํดบัมชีีวติอยู่ / และใช้ช่ือสกลุน้ัน / มสิีทธิทุกคน



☺ ตรวจสอบหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุ ตามแบบ ช.๒ 

☺ หลกัฐานทางราชการท่ีพิสูจน์ไดว้า่เป็นผู้มสิีทธิอนุญาตให้ผู้อ่ืนร่วมใช้ช่ือสกลุ

ไดต้ามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนรับรองบุตร  เป็นตน้

 บนัทึกในทะเบียนรับรองเป็นผูมี้สิทธิอนุญาตใหผู้อ่ื้นร่วมใชช่ื้อสกลุ ช. ๗/๑

ออกหนงัสือรับรองเป็นผูมี้สิทธิอนุญาตใหผู้อ่ื้นร่วมใชช่ื้อสกลุ แบบ ช.๗ 

(ตามระเบียบฯ ขอ้ ๑๔)

$   ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ช.๗  

ช.๖

 ช.๔



☺ ตรวจหลกัฐานการสมรส 

☺ บนัทึกข้อตกลงตามเง่ือนไขการสมรส กรณีใชช่ื้อสกลุของอีกฝ่ายหน่ึง

บนัทึกในทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๕/๑

ออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๕

กรณีคู่สมรสเปล่ียนแปลงข้อตกลงในการใชช่ื้อสกลุในภายหลงัใหเ้รียกแบบ ช.๕ 

ฉบบัเดิมคืน หากไม่สามารถเรียกได ้ใหส้อบ ปค. ๑๔ / ใบแจง้ความเอกสารสูญหาย (ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ขอ้ ๑๘)

$  คร้ังแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม  

$ คร้ังต่อไป เสียค่าธรรมเนียม ๕๐ บาท



☺ ตรวจหลกัฐานการส้ินสุดการสมรส เช่น ใบสาํคญัการหยา่ / คาํพิพากษาถึง

ท่ีสุดของศาล

บนัทึกในทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๕/๑

ออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุแบบ ช.๕ ฉบบัใหม่ และเรียก

แบบ ช.๕ ฉบบัเดิมคืน (ถา้มี) (ตามระเบียบฯ ขอ้ ๒๐)

$  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 



☺ ตรวจหลกัฐานการขอเปลีย่นช่ือสกลุ เช่น 

หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียน ช่ือสกลุ ( ช.๒) , 

หนงัสือสาํคญัแสดงการร่วมใชช่ื้อสกลุ ( ช.๔) , 

หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุ ( ช.๕) , 

สาํเนาทะเบียนรับรองบุตร (ค.ร.๑๑) , รับบุตรบุญธรรม (ค.ร.๑๔) , 

เลิกรับบุตรบุญธรรม(ค.ร.๑๗) 

หรือหลกัฐานเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้แต่กรณี

บนัทึกในทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุตามแบบ ช.๕/๑ 

ออกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุ ตามแบบ ช.๕  

หากมี ช.๕ ฉบบัเดิม ใหเ้รียกคืน  (ตามระเบียบ ฯ ขอ้ ๒๒)

$  ค่าธรรมเนียม ๑๐๐  บาท



ใหผู้้ย่ืนคาํขออุทธรณ์คาํสั่งของนายทะเบียนทอ้งท่ีต่อ รมต.มท. 

ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทราบคาํสั่ง (มาตรา ๑๘)

โดยใหย้ืน่อุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่ ณ สาํนกังานเขต ท่ีวา่การอาํเภอ

หรือท่ีวา่การก่ิงอาํเภอ ท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 

และใหน้ายทะเบียนทอ้งท่ีพิจารณาคาํอุทธรณ์ และรายงานความเห็น

เก่ียวกบัข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ข้อกฎหมายทีอ้่างองิและข้อพจิารณาหรือ

ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพนิิจ ผา่นนายทะเบียนจังหวดัถึงนายทะเบียนกลางโดยเร็ว 



กรณีนายทะเบียนทอ้งท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือตวั  การตั้งหรือเปล่ียนช่ือรอง

ใหน้ายทะเบียนทอ้งท่ีสั่งในคาํขอแบบ ช.๑ แลว้แจง้ผูย้ืน่คาํขอทราบเป็นลายลกัษณ์

อกัษร พร้อมเหตุผล 

หากผูย้ืน่คาํขอประสงคจ์ะอุทธรณ์ใหย้ืน่คาํขออุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่

ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทราบคาํสั่ง ฯลฯ  

นายทะเบียนพิจารณาคาํอุทธรณ์ / แจง้ผูอุ้ทธรณ์โดยเร็ว 

ไม่เกิน ๓๐ วนันบัแต่วนัไดรั้บอุทธรณ์

นายทะเบียนพิจารณาทบทวน / เปล่ียนแปลงคาํสั่งได ้ไม่วา่ขอ้เทจ็จริง,ขอ้กฎหมาย

นายทะเบียนไม่เห็นดว้ย รายงานนายทะเบียนจงัหวดั ๆ 

พิจารณา ๓๐ วนั / ขยายไดอี้ก ๓๐ วนั



ใหน้ายทะเบียนทอ้งท่ีสั่งจาํหน่ายในคาํขอตามแบบ  ช.๑

บนัทึก “หมายเหตุจําหน่าย ตามคาํขอที.่.../....ลงวนัที.่....................”
ในทะเบียนช่ือตวั ช่ือรอง ตามแบบ ช.๓/๑ หรือ ตน้ขั้วตามแบบ ช.๓ เดิม

เรียกหนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั การตั้งหรือเปล่ียนช่ือรองเดิมคืน 

ถา้สูญหายเรียกใบแจง้ความ



กรณีผูย้ืน่คาํขอตอ้งการจาํหน่ายช่ือสกลุท่ีไดจ้ดทะเบียนตั้งช่ือสกลุไว ้ 

และหากมผู้ีใช้ช่ือสกลุน้ันอยู่ ใหผู้ย้ืน่คาํขอแจง้ผูท่ี้ใชช่ื้อสกลุ หรือร่วมใชช่ื้อสกลุ 

กลบัไปใช้ช่ือสกลุเดมิ

 ใหผู้ย้ืน่คาํขอกรอกแบบ ช. ๑ วา่ “ขอจาํหน่ายช่ือสกลุ “               ” ตาม

หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุ(ช.๒) เล่มท่ี ....ฉบบัท่ี....หรือเลขท่ี.../....ลง

วนัท่ี ...........ออกท่ี.........................จงัหวดั..........................”
 บนัทึกจาํหน่ายช่ือสกลุโดย “หมายเหตุ จาํหน่ายตามคาํขอท่ี.../....วนัท่ี

.....................” ในทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช. ๒/๑ หรือตน้ขั้วแบบ ช.๒ เดิม

เรียกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช. ๒ คืน 

กรณีหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช. ๒ สูญหาย 

ให้เรียกหลกัฐานการแจ้งความเอกสารสูญหายแทน 



หากมีผูใ้ชช่ื้อสกลุ หรือร่วมใชช่ื้อสกลุท่ีตอ้งดาํเนินการจาํหน่ายช่ือสกลุนั้น 

มีความประสงคจ์ะใชช่ื้อสกลุนั้นต่อไป

 ใหผู้ย้ืน่คาํขอกรอกรายการเพิ่มในคาํขอตามแบบ ช. ๑ วา่ ขอจําหน่ายสิทธิการเป็น

เจ้าของช่ือสกลุ “                    ”  ตามหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือ

สกลุ(ช.๒) เล่มท่ี ....ฉบบัท่ี....หรือเลขท่ี.../... ลงวนัท่ี ..........ออกท่ี...................จงัหวดั

........................”
- บนัทึก“ หมายเหตุ ผูเ้ป็นเจา้ของช่ือสกลุ “                ”น้ี ไดจ้าํหน่ายสิทธิ

การเป็นเจา้ของช่ือสกลุดงักล่าว ตามคาํขอท่ี..../....วนัท่ี................... ” ในทะเบียนช่ือ

สกลุ ตามแบบ ช. ๒/๑ หรือตน้ขั้วแบบ ช.๒ เดิม  

เรียกหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช. ๒ คืน 

กรณีหนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุตามแบบ ช. ๒ สูญหาย 

ใหเ้รียกหลกัฐานการแจง้ความเอกสารสูญหายแทน (ตามระเบียบฯ ขอ้ ๒๖)



ใหย้ืน่คาํขอตามแบบ ช.๑ ต่อนายทะเบียนทอ้งท่ีท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น 

☺ตรวจ บตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืน่คาํขอ / รายการทะเบียนบา้นใน

ฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร / 
หลกัฐานการจดทะเบียนกบัฐานขอ้มูลทะเบียนช่ือบุคคล หรือการออกหนงัสือ

สาํคญั / หลกัฐานการแจง้ความเอกสารสูญหาย 

 บนัทึก ปค.๑๔

อนุญาตตามหลกัฐานเดิม 

ส่วนเลขลาํดบัของเล่มท่ี....ฉบบัท่ี....หรือเลขท่ี..../....ใหใ้ชเ้ลขใบแทนใหม่

หมายเหตุวา่ “แทนฉบบัเดิม เล่ม....ฉบบัท่ี....หรือเลขท่ี..../....ออกให ้ณ อาํเภอ/

ก่ิงอาํเภอ หรือเขต................จงัหวดั....................เม่ือวนัท่ี...............................................” $  

เสียค่าธรรมเนียม ๒๕  บาท



ยืน่คาํขอ ช.๑ ต่อนายทะเบียนท้องที/่ นายทะเบียนจังหวดั /นายทะเบียนกลาง 

☺ ตรวจบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ืน่คาํขอ / หลกัฐานแสดงการเป็นผูมี้

ส่วนไดเ้สีย / รายการทะเบียนบา้น ในฐานขอ้มูลการทะเบียนราษฎร / ช่ือตวั ช่ือรอง 

ช่ือสกลุ ท่ีขอคดัและสาํเนารายการกบัฐานขอ้มูลทะเบียนช่ือบุคคล

ประทบัหรือระบุขอ้ความวา่ 

“รับรองว่าเป็นรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนช่ือบุคคล”
“Certified particulars from the Person’s Name Registration 

Database”



นส.ที ่มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๐๖๔๒ ลว ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓

-ไม่มีหนังสือสาํคัญ ช.๕ และในฐานข้อมลู(๑-๒)
(คู่มือสีนํ้าเงิน หนา้ ๑๓๔)

๑. นาง ร. ได้จดทะเบียนหย่า และขอแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร

จากช่ือ “หอยนุ้ย” เป็น “ณ นคร” (ช่ือสกุลเดมิ) เม่ือวันที่ ๒๘ ก.พ. ๔๖

๒. นาย อ. และ นางสาว ต. ขอแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร

จากช่ือ “หอยนุ้ย” เป็น “ณ นคร” (ช่ือสกุลของมารดา นาง ร.) 

เม่ือวันที่ ๒๕ เม.ย. ๔๖ และวันที่ ๒๔ ส.ค. ๔๖ ตามลําดบั

๓. นาย ส. ขอแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร

จากช่ือ “หอยนุ้ย” เป็น “ณ นคร” (ช่ือสกุลของผู้รับบุตรบุญธรรม) 

เม่ือวันที่ ๖ ก.ค. ๔๑



นส.ที ่มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๐๖๔๒ ลว ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๓

-ไม่มหีนังสือสําคญั ช.๕ (๒-๒)

๑. การแก้ไขช่ือสกลุของบคุคลทัง้สาม ปี ๔๑ / ๔๖ / ๔๗

เป็นการแก้ไขตามระเบียบ สนท.กลางฯ ข้อ ๑๑๕ (๑)

ซึง่ถกูต้องสมบูรณ์แล้วและแก้ไขรายการในฐานข้อมลู 

ก่อนระเบียบฯ ช่ือบุคคล ใช้ ๙ เมษายน ๕๑

จงึไมส่ามารถย้อนหลงัไปดําเนินการให้ได้

๒. หากมีความจําเป็นต้องแสดงหลักฐานการเปล่ียนแปลงแก้ไข

ให้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ท.ร.๑๔ / คร.๖ / คร.๗ /     

คร. ๑๔



(๑) ผูจ้ดทะเบียนหรือผูมี้รายการช่ือเป็นเจา้ของหนงัสือสาํคญัหรือผูมี้รายการช่ือ

เป็นเจา้ของหนงัสืออนุญาตหรือผูมี้รายการช่ือเป็นเจา้ของหนงัสือรับรอง ตามระเบียบน้ี

(๒) คู่สมรส บุพการี ผูสื้บสันดาน ผูรั้บบุตรบุญธรรม บุตรบุญธรรมหรือ

ผูป้กครองของบุคคลตาม (๑)

(๓) ผูซ่ึ้งนายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนจงัหวดั หรือนายทะเบียนทอ้งท่ีเห็น

วา่มีหรืออาจมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัทะเบียนช่ือบุคคลนั้น ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม

กรณีผูมี้ส่วนไดเ้สีย มอบหมายเป็นหนงัสือใหแ้ก่บุคคลอ่ืนมายืน่คาํร้องขอสาํเนา

☺ ตรวจสอบหนงัสือมอบหมาย

 บนัทึกปากคาํ ไดรั้บมอบหมายจริง / ไม่มีเจตนาทุจริต



คาํวนิิจฉัย คณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร สาขาสังคม 

การบริหารราชการแผน่ดินและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ที ่สค ๗๒/๒๕๕๑ ลว ๑๖ พ.ค.๒๕๕๑

ข้อมูล (ช.๑ และ บ.ป.๑ / (เขตลาดพร้าว) ตามอุทธรณ์มีรายละเอียดเก่ียวกบั

อาชีพ ฐานะการเงนิ สุขภาพ และความเช่ือ

อนัเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยูใ่นความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ

ซ่ึงจะเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนหรือผูอ่ื้นโดย

ปราศจาก  ความยนิยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลท่ีใหไ้วล่้วงหนา้ในขณะนั้นมิได้

(พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ม ๒๔)
(คู่มือสีนํา้เงนิ หน้า ๑๗๙)



กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

การจดทะเบียนตั้งช่ือสกลุ ฉบบัละ     ๑๐๐   บาท

การเปล่ียนช่ือสกลุคร้ังแรกเม่ือจดทะเบียนสมรส ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเปล่ียนช่ือสกลุเพราะการสมรสส้ินสุด ไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเปล่ียนช่ือสกลุภายหลงัการจดทะเบียนสมรสคร้ังต่อๆ ไปฉบบัละ  ๕๐     บาท

การเปล่ียนช่ือสกลุเพราะเหตุอ่ืน

เช่น การร่วมใชช่ื้อสกลุการจดทะเบียนรับรองบุตร ฯลฯ ฉบบัละ     ๑๐๐    บาท



แบบพมิพ์ มี ๑๗ แบบ คือ

ช.๑ คาํขอ (ใชก้บังานทะเบียนช่ือบุคคลทุกกรณี)

ช.๒ หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุ ช.๒/๑ ทะเบียนช่ือสกลุ

ช.๓ หนงัสือสาํคญัแสดงการเปล่ียนช่ือตวั การตั้งหรือเปล่ียนช่ือรอง ช.๓/๑ ทะเบียนช่ือตวั ช่ือรอง

ช.๔ หนงัสือสาํคญัแสดงการร่วมใชช่ื้อสกลุ ช.๔/๑ ทะเบียนร่วมใชช่ื้อสกลุ

ช.๕ หนงัสือสาํคญัแสดงการจดทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุ ช.๕/๑ ทะเบียนเปล่ียนช่ือสกลุ

ช.๖ หนงัสืออนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกลุ ช.๖/๑ ทะเบียนอนุญาตใหร่้วมใชช่ื้อสกลุ

ช.๗ หนงัสือรับรองเป็นผูมี้สิทธิอนุญาตใหผู้อ่ื้นร่วมใชช่ื้อสกลุ ช.๗/๑ ทะเบียนรับรองเป็นผูมี้สิทธิอนุญาตใหผู้อ่ื้นร่วมใชช่ื้อสกลุ

ช.๘ หนงัสือรับรองการขอเปล่ียนช่ือตวัของคนต่างดา้ว ช.๘/๑ ทะเบียนรับรองการขอเปล่ียนช่ือตวัของคนต่างดา้ว

ช.๙ หนงัสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกลุของคนต่างดา้ว ช.๙/๑ ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกลุของคนต่างดา้ว 





ประกาศราชกจิจานุเบกษา   วนัที ่๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๑

http://news.tlcthai.com/wp-content/uploads/2015/06/news-15.06.28-17-1.jpg
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มผีลบังคบัใช้                วนัที ่๔ มถุินายน ๒๕๕๑



เสียขางหนาคือ“เสียนางสาว กลายเปนนาง” 

เสียขางหลังคือ “เสียนามสกุล”

ในอดีตเมื่อผูหญิงแตงงาน

เธอจะสูญเสียทั้งขางหนาและขางหลัง 



สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ กบัคณะเสนอ                                      

ร่างพระราชบัญญตัคิาํนําหน้านามบุคคล พ.ศ... เม่ือวนัท่ี ๕ ต.ค.๒๕๕๐

สาระสาํคญัประกอบดว้ย  

มาตรา ๓ ชายท่ีมีอายุ  ๑๕  ปีข้ึนไป  ใหใ้ชค้าํนาํหนา้นามวา่  “นาย”                                              

มาตรา ๔ หญงิท่ีมีอายุ  ๑๕  ปีข้ึนไป    และยงัไม่ไดส้มรส  ใหใ้ชค้าํ

นาํหนา้นามวา่ “นางสาว”



มาตรา ๕ หญงิท่ีจดทะเบียนสมรสแลว้จะใชค้าํนาํหนา้

นามวา่ “นาง” หรือ  “นางสาว” ไดต้ามความสมคัรใจ

มาตรา ๖ หญิงท่ีจดทะเบียนสมรสแลว้ตามมาตรา ๕

และเปล่ียนคาํนาํหนา้นามภายหลงัการสมรสเป็น “นาง”

และต่อมาไดท้าํการจดทะเบียนหย่า จะใชค้าํนาํหนา้นามวา่ 

“นาง” หรือ “นางสาว” ไดต้ามความสมคัรใจ



มาตรา ๗ ชายท่ีผา่ตดัแปลงเพศเป็นเพศหญงิ โดยผา่นการ

รับรองจากคณะกรรมการทางการแพทย ์ และมีอายุ ๑๕ ปีขึน้ไป จะใช้

คาํนาํหนา้นามตามมาตรา ๔ กไ็ด้

มาตรา ๘ หญงิท่ีผา่ตดัแปลงเพศเป็นเพศชาย โดยผา่นการ

รับรองจากคณะกรรมการทางการแพทย ์ และมีอายุ ๑๕ ปีข้ึนไป จะใช้

คาํนาํหนา้นามวา่  “นาย” กไ็ด้



หากร่างพระราชบัญญตัิฉบับนีมี้ผลบังคบัใช้ จะส่งผลกระทบ

ต่อกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้คาํนําหน้านามบุคคลซ่ึงบังคบัใช้อยู่

แล้วหลายฉบับ

๑. ประกาศคาํนําพระนามพระบรมวงษานุวงษ์ รัตนโกสินทร์

ศก ๑๓๐ ซ่ึงมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการใชค้าํนาํหนา้นามสาํหรับพระบรม

วงษานุวงษ ์ เช่น สมเดจ็เจา้ฟ้า เป็นตน้

๒. พระราชกฤษฎกีาให้ใช้คาํนํานามสตรี พ.ศ. ๒๔๖๐ ซ่ึงมี

บทบญัญติัเก่ียวกบัการใช ้หม่อมราชวงศ ์ หม่อมหลวง  คุณหญิง ฯ



๔. ประกาศพระราชบัญญตัิให้ใช้คาํนําหน้าช่ือชนต่าง ๆ วนัพุธ 

เดือนสิบ ศักราช 1223 ผูไ้ม่มีบรรดาศกัด์ิ ใหใ้ชค้าํนาํหนา้ช่ือวา่ “นาย”

๕. ย่อรายงาน ทูลเกล้าฯ ถวายที ่๗/๑๑/๖๕ คาํนาํหนา้ช่ือตวั

ของบุคคลท่ีมีอายตุั้งแต่ ๑๕ ปีลงมา หากเป็นเพศชาย  เรียกวา่  

“เดก็ชาย” เป็นเพศหญิง  เรียกวา่  “เด็กหญงิ” 

๖. พรบ. ยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ / พรบ.ตํารวจแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ / พรบ.ยศและเคร่ืองแบบผู้บังคบับัญชาและเจ้าหน้าทีก่อง

อาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๗๙

- หนงัสือ ท่ี มท ๐๓๑๓/ว ๕๔๒ ลว ๑๐ มิ.ย. ๒๕๑๙ 

แกย้ศทหาร จาก “ร.ต.” เป็น “นาย” ในทะเบียนบา้นได ้(คู่มือ หนา้ ๓๘๕) 



๗. ประกาศมหาเถรสมาคม ตามหนงัสือ ท่ี มท ๐๓๐๙.๓/ว ๑๕๐๐  

ลว  ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๖  กรณีพระภิกษุ (หนา้ ๔๐๘)

๗.๑ ใหใ้ชส้มณศักดิ์เป็นคาํนาํหนา้นามในช่องช่ือตวัช่ือสกลุวงเลบ็ช่ือตวัช่ือ

สกลุต่อท้าย

๗.๒ ไม่ไดรั้บพระราชทานสมณศกัด์ิใหใ้ชค้าํวา่ “พระ” นาํหนา้แลว้ตาม

ด้วยช่ือตวั ช่ือสกลุ

๗.๓ สามเณรใหใ้ชค้าํวา่ “สามเณร” นาํหนา้แลว้ตามด้วยช่ือตัว ช่ือสกลุ 

หนังสือ ที ่มท ๐๓๐๙.๓/ว ๒๐๐๒๒ ลว ๓ พ.ย. ๕๒ (หนา้ ๔๓๗)

มตมิหาเถรสมาคม ใหใ้ชค้าํวา่ “พระมหา” เป็นคาํนาํหนา้สาํหรับพระภิกษุท่ีสอบได้

เปรียญธรรม ๓ ประโยค ใหใ้ชค้าํวา่ “พระมหา” แลว้ตามด้วยช่ือตวั ช่ือสกลุ

(ทะเบียนบา้นของวดั)



ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวชิาการเป็น

คาํนําหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖

ขอ้ ๖ กรณีผูด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการ มีสิทธิใชค้าํนาํหนา้อยา่งอ่ืนดว้ย

ใหเ้รียงตามลาํดบัก่อนหลงั ดงัน้ี

๑. ตาํแหน่งทางวิชาการ

๒. ยศ

๓. บรรดาศกัด์ิ ฐานนัดรศกัด์ิ หรือสตรีท่ีไดรั้บพระทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

- หนงัสือ ท่ี มท ๐๓๑๐.๒/๑๑๕๔ ลว ๒๓ พ.ค. ๔๐ (หนา้ ๔๐๓) 

ใชต้าํแหน่งทางวิชาการในทะเบียนบ้านไม่ได้



หนังสือ ที ่มท ๐๓๐๙.๓/๘๐ ลว ๒๘ ก.พ. ๒๕๕๐ (หนา้ ๔๑๔)

“พราหมณ์” ใชใ้นทะเบียนบา้นไม่ได้

หนังสือ ที ่มท ๐๓๐๙.๓/๑๘๑๕๘ ลว ๑ ต.ค. ๒๕๕๒  (หนา้ ๔๓๒)

“ดาโต๊ะ” เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จากประเทศมาเลเซีย

ใชใ้นทะเบียนบา้นไม่ได้

หนังสือ ที ่มท ๐๓๐๙.๓/๓๖๑๔ ลว ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๓ (หนา้ ๔๓๙)

“คุณหญงิ” ภริยาของพระยา....เสียชีวติแลว้ บุตร มาขอแกไ้ข

คาํนาํหนา้นาม ไม่ได้



สรุปประเดน็สาํคญัซ่ึง  ดงัน้ี

๑)  การออกกฎหมายฉบบัน้ี ยงัไม่มีความสมบูรณ์และขาดความละเอยีดรอบคอบ ควรใหมี้

การจดัทาํประชาพจิารณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม

๒)  กรณีคณะกรรมการทางการแพทย์ ท่ีจะตอ้งรับรองการผา่ตดัแปลงเพศ ยงัไม่มี

บทบญัญติักาํหนดองคป์ระกอบเก่ียวกบัโครงสร้างและอาํนาจหน้าที่ เช่น คุณสมบติัและ

หลกัเกณฑท่ี์มาของคณะกรรมการฯ

๓)  ลกัษณะเน้ือหาของกฎหมาย ไม่สอดคลอ้งกบั รธน. เป็นการเลือกปฏิบติัใหสิ้ทธิกบั

หญิง และบุคคลท่ีไดรั้บการผา่ตดัแปลงเพศ มีสิทธิมากกวา่ชาย และบุคคลทัว่ไปท่ียงัไม่ได้

แปลงเพศไม่มีสิทธิใชค้าํนาํหนา้นาม

ครม. มมีติให้ สนง.คณะกรรมการกฤษฎกีา 

จัดประชุมพจิารณาก่อนรับหลกัการ 

ประชุม เม่ือวนัที ่๑๒ พ.ย. ๒๕๕๐



๔)  กฎหมายฉบบัน้ีเป็นการบงัคบัใชก้บับุคคลเพียงบางกลุ่ม ซ่ึงไม่เป็นไปตาม

หลกัการของกฎหมายท่ีจะตอ้งบงัคบัใชก้บับุคคลทัว่ไป

๕)  จะมีปัญหาในทางปฏิบัตมิาก เช่น การติดตามจบักมุผูต้อ้งหาตามหมายศาล  

การเป็นพยาน  รับราชการทหาร  การคุม้ครองแรงงาน  การประกนัสังคม  การพิสูจน์ยนืยนั

ตวับุคคล  การสาํคญัผดิในตวับุคคล  เป็นตน้

๖)  ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ มิใช่ปัญหาข้อกฎหมาย

การแกก้ฎหมายจะไม่สามารถแกปั้ญหาในทางปฏิบติัได ้ กลบัจะก่อให้เกดิปัญหาใหม่ๆ ข้ึน

มาไดอี้ก

ครม. มมีติให้ สนง.คณะกรรมการกฤษฎกีา 

จัดประชุมพจิารณาก่อนรับหลกัการ 

ประชุม เม่ือวนัที ่๑๒ พ.ย. ๒๕๕๐



ท่ีประชุมส่วนใหญ่มีมติยงัไม่รับหลกัการ ใหน้าํไปศึกษาและกาํหนดรายละเอียด

เพิ่มเติม  โดยมีรายละเอียด  ดงัน้ี

๑. ไม่รับหลกัการ  จาํนวน  ๒  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  กระทรวงกลาโหม  สาํนกังาน      

ศาลยติุธรรม 

๒. รับหลกัการ  จาํนวน  ๒  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  กระทรวงการต่างประเทศ ,     

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

๓. ยงัไม่รับหลกัการ  จาํนวน  ๙  หน่วยงาน  ไดแ้ก่  กระทรวงยติุธรรม, 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ , กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงการพฒันาสังคมฯ , กระทรวง

แรงงาน , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงวฒันธรรม , สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กระทรวงสาธารณสุข

ครม. มมีติให้ สนง.คณะกรรมการกฤษฎกีา 

จัดประชุมพจิารณาก่อนรับหลกัการ 

ประชุม เม่ือวนัที ่๑๒ พ.ย. ๒๕๕๐



สมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

แต่งตั้งกรรมาธิการวสิามัญ

๑. มาตรา ๑ ถึง มาตรา ๕ ไม่มีการแกไ้ข

๒. แกไ้ขปรับปรุงขอ้ความ มาตรา ๖ เป็นหญิงท่ีจดทะเบียนสมรส และต่อมาได้

ทาํการจดทะเบียนหยา่ หรือ สามีถึงแก่กรรม จะใช ้คาํนาํหนา้นามวา่ “นาง” 

หรือ “นางสาว”ไดต้ามความสมคัรใจ

๓. ยกเลกิมาตรา ๗ และมาตรา ๘ (กรณีผา่ตดัแปลงเพศทั้งหญิงและชาย) 

เน่ืองจากยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมปัจจุบนั



สภานิตบิัญญัตแิห่งชาตไิด้ประชุม 

เม่ือวนัที ่ ๑๓  ธ.ค. ๒๕๕๐  

มมีต ิ รับหลกัการ และแต่งตั้งกรรมาธิการวสิามญั

๑.   เปล่ียนช่ือ เป็น ร่างพระราชบัญญัตคิํานําหน้านามหญิง พ.ศ. ....

๒. ใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนด ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓. ตดัขอ้ความเก่ียวกบัชายท่ีมีอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไป ใหใ้ชค้าํนาํหนา้นามวา่ “นาย”     แก้

เป็น  พระราชบญัญติัน้ีไม่กระทบการใช้คํานําหน้านามหญิง เป็นอยา่งอ่ืน ตามทีม่ี

กฎหมายบัญญัติ

๔. การใชค้าํนาํหนา้นามของหญิงใหแ้จง้ต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย

การจดทะเบียนครอบครัว

๕. ให้ รมต. กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงการต่างประเทศ และ กระทรวงการพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย์ รักษาการ 



สภานิตบิัญญัตแิห่งชาตมิมีตเิห็นชอบ                                                                                           

ร่างพ.ร.บ.คํานําหน้านามหญิง พ.ศ....     เม่ือวนัที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๕๐

ประกาศราชกจิจานุเบกษา ลงวนัที ่ ๕  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.๒๕๕๑                                                                 

มีผลใช้บังคบัในวนัที ่ ๔  มิถุนายน ๒๕๕๑

๑.  หญิงอายุ  ๑๕  ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและยงัไม่จดทะเบียนสมรสใชใ้ชค้าํนาํหนา้นามวา่            

“นางสาว”

๒.  หญิงทีจ่ดทะเบียนสมรสแล้ว หรือการจดทะเบียนสมรสส้ินสุดลง จะใชค้าํนาํหนา้นาม

วา่  “นาง” หรือ “นางสาว” กไ็ดต้ามความสมคัรใจ

สรุป



ผลการดาํเนินการของ สน.บท.(สทท.)

ตรวจสอบกฎหมาย ระเบยีบ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขหรือออกกฎหมายลาํดบัรอง            

๑.  พ.ร.บ.คาํนําหน้านามหญงิ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ ไม่มีบทบญัญติัใหอ้อก 

กฎกระทรวง

๒. ระเบยีบ มท. ว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข                                                                                                      

๓. ระเบยีบสํานักทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดทาํทะเบยีนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ข (ระเบียบ ๑๑๕ ทร.๙๗)                                                                                                          

๔.  พ.ร.บ.บตัรประจําตวัประชาชน พ.ศ.  ๒๕๔๒ ปรากฏวา่ ไม่มีบทบญัญติั 

ใหท้าํบตัร ฯ ใหม่หรือใหม่หรือเปล่ียนบตัร ฯ กรณีเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม



แนวทางปฏิบัตสํิาหรับสํานักทะเบียน

หนังสือ ด่วนมาก ที ่มท ๐๒๐๙.๒/ ว ๗๖๗๔ ลว ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๑

การปฏิบติัตาม พรบ. คาํนาํหนา้นามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑                      

การจด/บนัทึกใน คร. ๒ (ทะเบียนการสมรส) /                               

คร. ๖ (ทะเบียนการหยา่)                                                                 

คร.๒๒ (ทะเบียนการบนัทึกฐานะแห่งครอบครัว)                         

และการออกหนังสือรับรองการใชค้าํนาํหนา้นามหญิง

(คู่มือ หนา้  ๔๑๖)



๔. การดาํเนินการ กรณีจดทะเบียนสมรส / หยา่ ในต่างประเทศ ซ่ึงจดทะเบียนสมรส /

หยา่ ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ 

ดาํเนินการเช่นเดียวกบัขอ้ ๒ หรือ ๓ แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่ง คร.๒ / คร.๓ / คร.๒๒

ให ้สนท.กลาง เพ่ือส่งต่อให ้กต. แจง้สถานทูตไทยในต่างประเทศ บนัทึกเพิ่มเติม

๕. เม่ือไดจ้ด / บนัทึก / บนัทึกเพ่ิมเติม ใหจ้ัดเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลกลางดว้ย

๖. การขอคดัสาํเนา เกบ็ค่าธรรมเนียม / การออกหนงัสือรับรอง ไม่เสียค่าธรรมเนียม

แนวทางปฏิบัตสํิาหรับสํานักทะเบียน



ขณะจด

มีช่ือ ทร. ๑๔ ท่ีอ่ืนมีช่ือใน ทร.๑๔

แก้ไข ใน ทร.๑๔

บนัทกึ คร.๒/๖/๒๒

ย่ืน คร.๑

ผู้ ร้องถือไปเอง

บนัทกึ คร.๒/๖/๒๒

ย่ืน คร.๑

สนท. ท่ีผู้ ร้องย่ืน

สนท. มีช่ือ 

ทร.๑๔ แก้ไข

สําเนา

คร.๑/๒/๖๒๒
ออก นส.รับรอง สง่สําเนา

คร.๑/๒/๖๒๒

นส. ด่วนมาก ท่ี มท ๐๒๐๙.๒/ ว ๗๖๗๔ ลว ๒๒ พ.ค. ๕๑



ทั่วประเทศมีผู้ยื่นคาํขอ จาํนวน ๓,๘๘๘ คน

๑.๑ ขอใช้ "นาง" จํานวน ๑,๓๗๖ คน (๓๕.๓๙%)

๑.๒ ขอใช้ "นางสาว" จํานวน ๒,๕๐๙ คน (๖๔.๕๓%)

๑.๓ ขอใช้ กรณีอ่ืน ๆ เช่น ยศ จาํนวน ๓ คน

สรุปผลการใช้คาํนําหน้านามหญงิ

ถา้ช่ือฟ้า เลือกใช ้นาง

ถา้ช่ือไทย เลือกใช ้นางสาว



นายสุโสฬส  พึง่บุญ
ส่วนการทะเบียนทัว่ไป  

สํานักบริหารการทะเบียน

โชคดี

ขอบคุณครับ

โทร.  ๐๖๓-๙๐๑-๒๘๕๓

๐๒ ๗๙๑ ๗๐๒๕

Susorot.p@gmail.com





ใบทะเบียนการสมรสมิไดประทับตรานายทะเบียน

ก็หาทําใหทะเบียนการสมรสไมสมบูรณหรือเปนโมฆะ 

เพราะพระราชบัญญัติการจดทะเบียนครอบครัวฯ

กําหนดเพียงใหนายทะเบียนลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

มไิดมีบทบัญญัติวาตองประทับตรานายทะเบียนแตอยางใด

ฎกีาที ่๒๖๑๖/๒๕๔๓



http://www.dopabook.com/

http://www.dopabook.com



งานทะเบียนช่ือบุคคล



คณะรัฐมนตรีมีมติ วนัท่ี ๑๕/๒๕๕๙   

เร่ือง แนวทางการดาํเนินการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชน

และการบริการภาครัฐ

ใหทุ้กส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดาํเนินการปรับปรุงระเบียบ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหร้องรับการดาํเนินการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอ้มูล

ในการบูรณาการฐานขอ้มูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 

การจดัทาํฐานขอ้มูลประชาชนโดยใชเ้ลขประจําตัวประชาชน 

๑๓ หลกั เป็นดชันีจดัเกบ็ขอ้มูลและการปรับปรุงบริการของส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจใหร้องรับการใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงค ์

(Smart Card)
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