
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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
มอบอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ 
แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทําการแทน 
พ.ศ. ๒๕๐๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ 

เปนปที่ ๑๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมอบอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ แหง

พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัด
ทําการแทน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งไดแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช
กฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้ 

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกามอบอํานาจของ

รัฐมนตรีตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทําการแทน พ.ศ. ๒๕๐๑” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกามอบใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทําการ

แทนในนามรัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. 
๒๔๙๖ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๕/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๒๐๓/๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  อํานาจของรัฐมนตรีในการอนุญาตใหใชช่ือสกุลตามมาตรา ๙ หรือ
เปลี่ยนชื่อสกุลตามมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติ ช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทําการแทนในนามรัฐมนตรีไดดวย 

 
มาตรา ๕  อํานาจของรัฐมนตรีในการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือช่ือรองตาม

มาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ ใหผูวาราชการจังหวัดทําการแทน
ในนามรัฐมนตรีไดดวย 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ถ.  กิตติขจร 
นายกรัฐมนตรี 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ และมาตรา 
๑๖  แหงพระราชบัญญัติ ช่ือบุคคล  พุทธศักราช  ๒๔๘๔  ได ให อํ านาจรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทยเปนผูอนุญาตในการใหใชช่ือสกุล การเปลี่ยนชื่อสกุล ช่ือตัว หรือช่ือรอง และ
พระราชกฤษฎีกามอบใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทําการแทนในนามรัฐมนตรีในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติช่ือบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดใหอํานาจปลัดกระทรวง
มหาดไทยทําการแทนในนามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติการตามมาตรา ๙ 
และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว สมควรมอบอํานาจเฉพาะในการอนุญาตใหใชช่ือ
สกุลตามมาตรา ๙ หรือเปลี่ยนชื่อสกุลตามมาตรา ๑๖ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยทําการแทนใน
นามรัฐมนตรีและมอบอํานาจเฉพาะในการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว หรือช่ือรอง ตามมาตรา ๑๖ 
ใหผูวาราชการจังหวัดทําการแทนในนามรัฐมนตรีไดดวย 
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