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พระราชบัญญัติ
ชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘
เปนปที่ ๖๐ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยชื่อบุคคล
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๖ ชื่ อ ตั ว ต อ งไม พ อ งหรื อ มุ ง หมายให ค ล า ยกั บ พระปรมาภิ ไ ธย พระนามของ
พระราชินี หรือราชทินนาม และตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย
ชื่อรองตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่ง และตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น
เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งหรือกรณีบุตรใชชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดา
เปนชื่อรองของตน
คูสมรสอาจใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งเปนชื่อรองไดเมื่อไดรับความยินยอมของฝายนั้นแลว”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.
๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อนายทะเบียนทองที่พิจารณาเห็นวาชื่อสกุลที่ขอตั้งนั้นไมขัดตอพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหเสนอ
ตอไปตามลําดับจนถึงนายทะเบียนกลาง เมื่อไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนกลางแลว ใหนายทะเบียน
ทองที่รับจดทะเบียนชื่อสกุลนั้นและออกหนังสือสําคัญแสดงการรับจดทะเบียนชื่อสกุลใหแกผูขอ
แตในกรณีที่สํานักทะเบียนใดสามารถเชื่อมโยงขอมูลเขากับเครือขายขอมูลของสํานักทะเบียนกลาง
ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดแลว ใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังกลาวไดโดยไมตอง
ไดรับอนุมัติจากนายทะเบียนกลาง”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสาม ของมาตรา ๑๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ชื่ อ
บุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕
“ในกรณีที่ผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลตายแลว ใหผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลใน
ลําดับที่ใกลชิดที่สุดซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลนั้นมีสิทธิอนุญาตตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ. ๒๕๐๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒ คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝายตางใช
ชื่อสกุลเดิมของตน
การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได
ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได
มาตรา ๑๓ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส
ใหฝายซึ่งใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน
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เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งมีสิทธิ
ใชชื่อสกุลนั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๘ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และ
ใหใชอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๙ หญิงมีสามีซึ่งใชชื่อสกุลของสามีกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิ
ใชชื่อสกุลของสามีไดตอไป แตไมตัดสิทธิที่จะกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนหรือมีขอตกลงระหวาง
สามีภรรยาเปนประการอื่น
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คื อ โดยที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าวิ นิ จฉั ยที่
๒๑/๒๕๔๖ วาพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญเปนอันใชบังคับ
มิได ประกอบกับหลักเกณฑในการใชชื่อรองตามพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมรัดกุมและอาจมีการนําชื่อสกุล
ของบุ คคลอื่ นมาใช เป นชื่ อรองอั นจะทํ าให บุ คคลทั่ วไปเกิ ดความเข าใจผิ ดว าเป นผู มี สิ ทธิ ใช ชื่ อสกุ ลนั้ น
อีกทั้งวิธีการขอตั้งชื่อสกุลที่เปนอยูไมเอื้อตอการใหบริการประชาชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส และการกําหนดให
ผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเทานั้นที่เปนผูมีอํานาจอนุญาตใหบุคคลอื่นรวมใชชื่อสกุลกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
ในกรณีผูจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลเสียชีวิตไปแลว นอกจากนี้ อัตราคาธรรมเนียมเดิมใชมาเปนระยะเวลานาน
ไมเหมาะสมตอการบริหารจัดการและใหบริการขอมูลชื่อบุคคลที่ถูกตองตามความเปนจริง สมควรปรับปรุง
บทบัญญัติดังกลาวใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

