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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่ไดมีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

ชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  และกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ 

จดทะเบียนชื่อสกุล  และคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๕  

อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

ออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๐๖   

ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๔ แบบพิมพคําขอ  หนังสือสําคัญ  หนังสืออนุญาต  และหนังสือรับรอง  ที่กลาวไวใน

ระเบยีบนี้ใหเปนไปตามแบบทายระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังและเปลี่ยนชื่อรอง 

 

 

ขอ ๕ ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อตัว  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน
ทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และให 
นายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   
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(๓) ตรวจสอบชื่อตัวที่ขอเปลี่ยนตองไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย   
พระนามของพระราชินี  หรือราชทินนาม  และไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย   

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อตัว   
ชื่อรองตามแบบ  ช. ๓/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  
ตามแบบ  ช. ๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๖ ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  ใหย่ืนคําขอตามแบบ   ช. ๑   
ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูใน 
ทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการตามขอ  ๕  วรรคหนึ่งโดยอนุโลม  และตรวจสอบวาชื่อรอง 
ที่ขอนั้นตองไมพองกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น  เวนแตเปนกรณีที่คูสมรสใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง 
โดยไดรับความยินยอมของฝายนั้นแลว  ตามหนังสือยินยอมใหใชชื่อสกุลเปนชื่อรอง  หรือกรณีบุตร 
ใชชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเปนชื่อรองของตน   

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อตัว   
ชื่อรองตามแบบ  ช. ๓/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง
ตามแบบ  ช. ๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะใชราชทินนามของตนเปนชื่อตัวหรือชื่อรอง  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  
ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
และใหนายทะเบียนทองที่  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูย่ืนคําขอ  ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี  วาไดรับ  หรือเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักด์ิ  และไดออกจากบรรดาศักด์ิโดยมิได 
ถูกถอดถอน 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อตัว   
ชื่อรองตามแบบ  ช. ๓/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  
ตามแบบ  ช. ๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๘ คนตางดาวผูใดประสงคจะขอหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว  เพื่อประกอบการขอแปลง
สัญชาติ  หรือขอกลับคืนสัญชาติไทย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  
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ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในหลักฐานตามที่ทางราชการกําหนด  และให 
นายทะเบียนทองที่  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล 
(๓) ตรวจสอบเชนเดียวกับขอ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓) 
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังในคําขอ  โดยมีเง่ือนไขวา  อนุญาตตอเมื่อไดรับ

การแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย  แลวใหบันทึกในทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคน
ตางดาวตามแบบ  ช. ๘/๑  และใหออกหนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนตางดาว  ตามแบบ   
ช. ๘  เพื่อนําไปประกอบเรื่องการแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย  และเมื่อคนตางดาวนั้นไดรับ
อนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแลว  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน
ทองที่อีกคร้ังหนึ่ง  พรอมหลักฐานการไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย   

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อตัว  
ชื่อรองตามแบบ  ช. ๓/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง
ตามแบบ  ช. ๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลหรือชื่อสกุลใหม 

 

 

ขอ ๙ ผูมีสัญชาติไทยที่ประสงคจะขอจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลหรือขอต้ังชื่อสกุลใหม  ใหย่ืน
คําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ   
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
(๓) พิจารณาชื่อสกุลที่ขอวา 
 ก. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  หรือพระนามของพระราชินี 
 ข. ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม  เวนแตราชทินนามของตน  ของบุพการี

หรือของผูสืบสันดาน 
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 ค. ไม ซํ้ากับชื่อสกุลที่ได รับพระราชทานจากพระมหากษัตริยหรือชื่อสกุลที่ได 
จดทะเบียนไวแลว  หรือชื่อสกุลในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล  และฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 

 ง. ไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 จ. มีพยัญชนะไมเกินสิบพยัญชนะ  เวนแตกรณีใชราชทินนามเปนชื่อสกุล 
 ฉ. ไมตองหามตามประกาศหามมิใหผูที่ไมไดรับพระราชทานนามสกุลใช  “ณ”   

นําชื่อสกุล  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๘   
 ช. ไมตองหามตามประกาศเพิ่มเคร่ืองหมายนามสกุลสําหรับราชตระกูล  ลงวันที่   

๑  มกราคม  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๘   
 ซ. ไมตองหามตามประกาศหามมิใหเอานามพระมหานคร  และไมใหเอาศัพทที่ใชเปน

พระบรมนามาภิไธย  มาใชเปนนามสกุล  ลงวันที่  ๒  มีนาคม  พระพุทธศักราช  ๒๔๕๘   
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนชื่อสกุล

ตามแบบ  ช. ๒/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒  ใหเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๑๐ คนต า งด า วผู ใ ดประสงค จ ะขอหลั กฐ านการขอจดทะ เบี ยน ต้ั งชื่ อสกุ ล   
เพื่อประกอบการขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน
ทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในหลักฐานตามที่ 
ทางราชการกําหนด  และใหนายทะเบียนทองที่  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  หรือหลักฐานเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให 
(๒) ตรวจสอบหลักฐานคําขอแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยและเหตุผล 
(๓) ตรวจสอบเชนเดียวกับขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓) 
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังในคําขอโดยมีเง่ือนไขวาอนุญาตตอเมื่อไดรับการ

แปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทย  แลวใหบันทึกในทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุล 
ของคนตางดาวตามแบบ  ช.  ๙/๑  และใหออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว
ตามแบบ  ช. ๙   

เมื่อคนตางดาวนั้นไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแลว  ใหย่ืนคําขอ
ตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่อีกคร้ังหนึ่ง  พรอมหลักฐานการไดรับอนุญาตใหแปลงสัญชาติ
หรือกลับคืนสัญชาติไทย  เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ  แลวใหบันทึก 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ในทะเบียนชื่อสกุล  ตามแบบ  ช. ๒/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒  
ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๑๑ ผูใดจะขอใชราชทินนามของตนเปนชื่อสกุล  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน
ทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และให 
นายทะเบียนทองที่  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
(๓) เรียกสําเนาทะเบียนบัตรฐานันดรของผูย่ืนคําขอ  ซ่ึงไดรับการรับรองจากสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี   
(๔) บันทึกปากคําผูย่ืนคําขอในแบบ  ปค. ๑๔  ใหปรากฏประเด็นดังนี้ 
 ก. ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิมของผูขอ  และที่อยูปจจุบัน 
 ข. ตําแหนงหนาที่ราชการที่ประจําอยูของผูขอ  หากออกจากราชการแลวใหแจง

ตําแหนงหนาที่ราชการคร้ังสุดทายของผูขอ 
 ค. ผูขอตองอยูในบรรดาศักด์ิ  มิไดถูกถอดหรือไดรับพระบรมราชานุญาตใหลาออกจาก

บรรดาศักด์ิแลว 
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหบันทึกความเห็นเสนอไปยังนายทะเบียนจังหวัด   

เพื่อเสนอนายทะเบียนกลาง  ใหนายทะเบียนกลางนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยนําความ  
กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาต  เมื่อไดรับพระบรมราชานุญาตแลว  ใหนายทะเบียนกลางแจง
นายทะเบียนจังหวัด  เพื่อแจงนายทะเบียนทองที่ใหแจงผูย่ืนคําขอมาย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  อีกคร้ังหนึ่ง   
และใหนายทะเบียนทองที่บันทึกในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๑๒ ผูใดจะขอใชราชทินนามของบุพการีหรือของผูสืบสันดานเปนชื่อสกุล  ใหย่ืนคําขอ  
ตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตน 
มีชื่ออยูในทะเบียนบาน  ใหนายทะเบียนทองที่  ดําเนินการตามขอ  ๑๑  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  และ
บันทึกปากคําผูย่ืนคําขอในแบบ  ปค. ๑๔  ใหปรากฏประเด็นดังนี้ 

(๑) ชื่อตัว  ชื่อสกุลเดิมของเจาของราชทินนาม  และที่อยูปจจุบัน 



 หนา   ๗ 
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(๒) ตําแหนงหนาที่ราชการที่ประจําอยูของเจาของราชทินนาม  หากออกจากราชการแลว 

ใหแจงตําแหนงหนาที่ราชการคร้ังสุดทายของเจาของราชทินนาม 

(๓) ตองแสดงหลักฐานความสัมพันธระหวางผู ย่ืนคําขอใชราชทินนามกับบุพการี   

หรือผูสืบสันดานซึ่งเปนเจาของราชทินนาม  เชน  สําเนาสูติบัตร  หรือ  สําเนาทะเบียนบาน 

(๔) บุพการีหรือผูสืบสันดานซึ่งเปนเจาของราชทินนาม  จะตองคงอยูในบรรดาศักด์ิ  มิไดถูกถอด

หรือไดรับพระบรมราชานุญาตใหลาออกจากบรรดาศักด์ิแลว 

(๕) นอกจากผูย่ืนคําขอแลว  ยังมีบุพการีหรือผูสืบสันดานอื่นอีกหรือไม  หากมียังคงมีชีวิตอยู

ก่ีคนและทุกคนไดใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษร  ใหผูย่ืนคําขอใชราชทินนามดังกลาวแตเพียงผูเดียว 

(๖) หากผูย่ืนคําขอไดรับพระราชทานบรมราชานุญาตใหใชราชทินนามเปนชื่อสกุลใหมแลว  

จะยินยอมอนุญาตใหญาติพี่นองอื่นที่ประสงคจะขอใชชื่อสกุลดังกลาว  เปนผูขอรวมใชชื่อสกุลหรือไม 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองแลว  ใหดําเนินการตามขอ  ๑๑  วรรคสอง 

หมวด  ๓ 

การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการรวมใชชื่อสกุล 
 

 

ขอ ๑๓ ผูจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลผูใด  จะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชชื่อสกุลของตน  
ก็ได  โดยใหเจาของชื่อสกุลที่จดทะเบียนต้ังชื่อสกุลหรือต้ังชื่อสกุลใหมไวแลว  ย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  
พรอมหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒  ของตนตอนายทะเบียนทองที่   
ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  เมื่อนายทะเบียน
ทองที่ไดรับคําขอ  และหลักฐานดังกลาวแลว  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   
(๒) ตรวจสอบคําขอของผู ย่ืนคําขอและผูขอรวมใชชื่อสกุลกับรายการทะเบียนบาน 

ในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   
(๓) ตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบยีนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒   
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ  แลวใหบันทึกในทะเบียนอนุญาต

ใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๖/๑  และใหออกหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๖   
ใหแกเจาของชื่อสกุล  เพื่อมอบใหแกผูที่จะขอรวมใชชื่อสกุล   
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ขอ ๑๔ กรณีที่ผูจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลตายแลว  หรือศาลมีคําส่ังถึงที่สุดวาเปนผูสาบสูญ  

ผูสืบสันดานของผูจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลในลําดับที่ใกลชิดที่สุดซ่ึงยังมีชีวิตอยู  และใชชื่อสกุลนั้น 

จะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชชื่อสกุลของตนใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน

ทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  พรอม

แสดงหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๒  ของเจาของชื่อสกุลและหลักฐาน 

ทางราชการที่สามารถพิสูจนไดวาเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลได  ตามที่กฎหมายบัญญัติไว  

เชน  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนรับรองบุตร  คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตร  เปนตน   

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอ  แลวใหบันทึกในทะเบียนรับรอง

เปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๗/๑  และใหออกหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิ

อนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๗   

ขอ ๑๕ ผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุล  จะอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใช   

ชื่อสกุลของตนก็ได  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑  พรอมหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่น 

รวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๗  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการ 

ก่ิงอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  เมื่อนายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอ  และหลักฐานดังกลาวแลว  

เห็นวาถูกตอง  ใหดําเนินการตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และขอ  ๑๓  วรรคสอง 

ขอ ๑๖ ผูขอรวมใชชื่อสกุลที่ไดรับหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๖  แลว  

ใหย่ืนคําขอรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือ

ที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  พรอมหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๖  

เมื่อนายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอ  และหลักฐานดังกลาว  ใหดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   

(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 

(๓) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๖ 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนรวมใช

ชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๔/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๔  ใหเรียก

เก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   
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หมวด  ๔ 
การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส 

 

 

ขอ ๑๗ คูสมรสที่ประสงคจะใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง  หรือใชชื่อสกุลเดิมของตน  ใหย่ืน  

คําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ   

ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   

(๒) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส 

(๓) เรียกบันทึกขอตกลงตามเงื่อนไขการสมรส  กรณีใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง 

(๔) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรและฐานขอมูล

ทะเบียนครอบครัว 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕   

ขอ ๑๘ กรณีคูสมรสเปลี่ยนแปลงขอตกลงในการใชชื่อสกุลในภายหลัง  ใหคูสมรสย่ืนคําขอ

ตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการตามขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  เมื่อนายทะเบียน

ทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕/๑  

และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕  ฉบับใหม  และเรียก 

แบบ  ช. ๕  ฉบับเดิมคืน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

ขอ ๑๙ กรณีคูสมรสฝายใดจะกลับมาใชชื่อสกุลเดิมของตน  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑   

ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  

และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการตามขอ  ๑๗  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๔)  เมื่อนายทะเบียน

ทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕/๑  

และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕  ฉบับใหม  และเรียก 

แบบ  ช. ๕  ฉบับเดิมคืน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 
การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง 

 

 

ขอ ๒๐ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการหยา  หรือโดยคําพิพากษาของศาล  ใหคูสมรสซึ่งใช

ชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งตองกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนโดยยื่นคําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียน

ทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และให

นายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   

(๒) เรียกตรวจหลักฐานการสมรส  และการสิ้นสุดการสมรส  เชน  ใบสําคัญการสมรส  

ใบสําคัญการหยา  หรือคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล  แลวแตกรณี 

(๓) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  และฐานขอมูล

ทะเบียนครอบครัว 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนเปลี่ยน  

ชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕  

ฉบับใหมและเรียกแบบ  ช. ๕  ฉบับเดิมคืน 

ขอ ๒๑ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงโดยการตาย  คูสมรสซึ่งใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่ง  หากจะ

สมรสใหม  ตองกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตนโดยยื่นคําขอตามแบบ  ช. ๑  พรอมหลักฐานการตายของคู

สมรสอีกฝายหนึ่งตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมี

ชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการตามขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 

หมวด  ๖ 
การเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอื่น 

 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะเปลี่ยนชื่อสกุลดวยเหตุอื่น  นอกจากที่กลาวมาแลวใหย่ืนคําขอ 
ตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมี
ชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ   



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) เรียกตรวจหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อสกุล  เชน  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน   
ชื่อสกุล  (ช. ๒)  หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุล  (ช. ๔)  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยน  
ชื่อสกุล  (ช. ๕)  สําเนาทะเบียนรับรองบุตร  (ค.ร. ๑๑)  สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  (ค.ร. ๑๔)  
สําเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม  (ค.ร. ๑๗)  หรือหลักฐานเอกสารอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  แลวแตกรณี 

(๓) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรและฐานขอมูล
ทะเบียนครอบครัว 

(๔) หากมีหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  แบบ  ช. ๕  ฉบับเดิมใหเรียกคืน   
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวใหบันทึกในทะเบียนเปลี่ยน

ชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๕/๑  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  ตามแบบ   
ช. ๕  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง   

กรณีมีการขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะเหตุอื่นในคร้ังตอไป  ใหนายทะเบียนดําเนินการตาม   
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  และใหออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  ตามแบบ   
ช. ๕  ฉบับใหม  และเรียกแบบ  ช. ๕  ฉบับเดิมคืน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวง   

หมวด  ๗ 
การอุทธรณ 

 

 

ขอ ๒๓ กรณีนายทะเบียนทองที่ส่ังไมรับจดทะเบียนชื่อสกุล  และผูย่ืนคําขอจดทะเบียน 
ชื่อสกุลประสงคจะอุทธรณคําส่ัง  ใหผูย่ืนคําขออุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนทองที่ตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง  โดยใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือ  โดยระบุ 
ขอโตแยง  และขอเท็จจริง  หรือขอกฎหมายอางอิงประกอบดวย  ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  
ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  และใหนายทะเบียนทองที่ 
พิจารณาคําอุทธรณ  และรายงานความเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  ขอกฎหมายที่อางอิง
และขอพิจารณาหรือขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ  ผานนายทะเบียนจังหวัดถึงนายทะเบียนกลาง
โดยเร็ว 

ขอ ๒๔ กรณีนายทะเบียนทองที่ส่ังไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อตัว  ต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  หรือ  

รวมใชชื่อสกุล  หรือเปลี่ยนชื่อสกุล  ใหนายทะเบียนทองที่แจงในคําขอตามแบบ  ช. ๑  ใหผูย่ืนคําขอ



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ทราบเปนลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล  และหากผูย่ืนคําขอประสงคจะอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียน

ทองที่  ใหผูย่ืนคําขออุทธรณเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ังตอนายทะเบียนทองที่  

ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  โดยระบุขอโตแยง  

และขอเท็จจริง  หรือขอกฎหมายอางอิงประกอบดวย  และใหนายทะเบียนทองที่พิจารณาคําอุทธรณ  

และแจงผูอุทธรณทราบโดยเร็วแตตองไมเกินสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  โดยใหนายทะเบียน

ทองที่พิจารณาทบทวนคําส่ังได  ไมวาจะเปนปญหาขอเท็จจริง  ขอกฎหมาย  หรือความเหมาะสมของ

การทําคําส่ัง  และอาจมีคําส่ังเพิกถอนคําส่ังทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําส่ังนั้นไปในทางใด  

ทั้งนี้ไมวาจะเปนการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใชดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการทําคําส่ัง

ทางปกครองหรือมีขอกําหนดเปนเง่ือนไขอยางใดก็ได 

ในกรณีเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  ก็ใหดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําส่ัง

ตามความเห็นของตนภายในกําหนดเวลาดังกลาวดวย 

หากนายทะเบียนทองที่ไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวนก็ใหรายงาน

ความเห็นพรอมเหตุผลไปยังนายทะเบียนจังหวัด  ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  และให 

นายทะเบียนจังหวัดพิจารณาคําอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตนไดรับรายงาน   

ถามีเหตุจําเปนไมอาจพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว  ใหนายทะเบียนจังหวัดมีหนังสือ

แจงใหผูอุทธรณทราบกอนครบกําหนดระยะเวลา  ในการนี้ใหขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณออกไป

ไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 

หมวด  ๘ 
การจําหนายชื่อรอง  และชื่อสกุล 

 

 

ขอ ๒๕ กรณีนายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอตามแบบ  ช. ๑  เพื่อขอจําหนายชื่อรองที่ได
อนุญาตต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรองไว  ใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 
(๓) ตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  แบบ  ช. ๓  

หรือหลักฐานเอกสารที่แสดงการต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตจําหนายชื่อรองในคําขอ  แลวใหบันทึก  

“หมายเหตุจําหนาย  ตามคําขอที่......../..........ลงวันที่.....................................”  ในทะเบียนชื่อตัว  ชื่อรอง  

ตามแบบ  ช. ๓/๑  หรือ  ตนข้ัวตามแบบ  ช. ๓  เดิม  และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว   

การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรองตามแบบ  ช. ๓  หรือหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อรอง   

ตามแบบ  ช. ๓  เดิมคืน  กรณีหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  ตามแบบ  

ช. ๓  หรือหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  หรือชื่อรองตามแบบ  ช. ๓  เดิมสูญหายใหเรียก

หลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน  และสําเนาคําขอใหแก  ผูย่ืนคําขอเพื่อเปนหลักฐาน 

ขอ ๒๖ กรณีการย่ืนคําขอจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหมตามขอ  ๙  หากปรากฏหลักฐาน

เอกสารวาผูย่ืนคําขอเคยมีการจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลไว  ใหนายทะเบียนทองที่แจงใหผูย่ืนคําขอเพื่อแจง 

ผูที่ใชชื่อสกุล  หรือรวมใชชื่อสกุลทั้งหมดนั้นทราบ  เพื่อเปลี่ยนกลับไปใชชื่อสกุลเดิมตามหลักฐานการ

เปลี่ยนชื่อสกุลที่มีการแกไขไวหรือรวมใชชื่อสกุลที่เคยมีการจดทะเบียนไว  เมื่อปรากฏวาผูที่ใชชื่อสกุล  

หรือรวมใชชื่อสกุลทั้งหมดนั้น  ไดกลับไปใชชื่อสกุลเดิมเรียบรอยแลว  ใหผูย่ืนคําขอกรอกรายการเพิ่ม

ในคําขอตามแบบ  ช.  ๑  วา  “ขอจําหนายชื่อสกุล  “                                         ”  ตามหนังสือสําคัญแสดงการ 

จดทะเบียนชื่อสกุล (ช. ๒)  เลมที่  ..............ฉบับที่..............หรือเลขที่......./..........ลงวันที่  .......................... 

ออกที่.........................จังหวัด..........................”  เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหนายทะเบียน

ทองที่จดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหมใหแกผูย่ืนคําขอโดยดําเนินการตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง 

โดยอนุโลม  พรอมใหบันทึกจําหนายชื่อสกุลโดย  “หมายเหตุ  จําหนายตามคําขอที่. ...../ ...... . 

วันที่.....................”  ในทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒/๑  หรือตนข้ัวแบบ  ช. ๒  เดิมและเรียกหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒  คืน  กรณีหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

ชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒  สูญหาย  ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน   
หากมีผูใชชื่อสกุล  หรือรวมใชชื่อสกุลที่ตองดําเนินการจําหนายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่ง  มีความ

ประสงคจะใชชื่อสกุลนั้นตอไป  ใหแจงตอนายทะเบียนทองที่  เมื่อนายทะเบียนทองที่ไดรับแจงแลว   
ใหผูย่ืนคําขอกรอกรายการเพิ่มในคําขอตามแบบ  ช.  ๑  วา  “ขอจําหนายสิทธิการเปนเจาของชื่อสกุล   
“                               ”  ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล  (ช. ๒)  เลมที่  ..............ฉบับที่..............
หรือเลขที่......./..........ลงวันที่  ..........................ออกที่.............................จังหวัด................................”  เมื่อนายทะเบยีน
ทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหนายทะเบียนทองที่จดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหมใหแกผูย่ืนคําขอโดยดําเนินการ 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  และวรรคสองโดยอนุโลม  พรอมบันทึก  “หมายเหตุ   ผู เปนเจาของชื่อสกุล  
“...........................”  นี้  ไดจําหนายสิทธิการเปนเจาของชื่อสกุลดังกลาว  เนื่องจากไดรับอนุญาต 
จดทะเบียนชื่อสกุล  “...........................”  ใหมแลว  ตามคําขอที่  ......./...........วันที่...................  ”  ในทะเบียน 
ชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒/๑  หรือตนข้ัวแบบ  ช. ๒  เดิม  และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
ชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒  คืน  กรณีหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุลตามแบบ  ช.  ๒  สูญหาย  
ใหเรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหายแทน 

เมื่อนายทะเบียนทองที่ได จําหนายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว  ใหแจง 
นายทะเบียนกลางทราบโดยเร็ว  เพื่อจําหนายชื่อสกุลดังกลาวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลตาม 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี 

ขอ ๒๗ กรณีผูรวมใชชื่อสกุลมีความประสงคจะขอจดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหมตามขอ  ๙  
หรือรวมใชชื่อสกุลใหมตามขอ  ๑๖  ใหย่ืนคําขอพรอมหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  
ช. ๔  ตอนายทะเบียนทองที่  ใหนายทะเบียนทองที่แจงใหผูย่ืนคําขอเพื่อแจงผูใชชื่อสกุลตามผูย่ืนคําขอ
ทั้งหมดทราบ  เพื่อเปลี่ยนชื่อสกุลกลับไปใชชื่อสกุลเดิมตามหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุลที่มีการแกไขไว  
เมื่อปรากฏวาผูใชชื่อสกุลนั้นทั้งหมดไดกลับไปใชชื่อสกุลเดิมเรียบรอยแลว  และนายทะเบียนทองที่ 
เห็นวาถูกตอง  ก็ใหผูย่ืนคําขอกรอกรายการเพิ่มในคําขอตามแบบ  ช. ๑  วา  “ขอจําหนายการรวมใชชื่อสกุล  
“                                  ”  ตามหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุล  (ช. ๔)  เลมที่  ............ฉบับที่............ 
หรือเลขที่......./..........ลงวันที่  ..........................ออกที่.............................จังหวัด................................”   
เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตองใหนายทะเบียนทองที่จดทะเบียนต้ังชื่อสกุลใหมใหแกผูย่ืนคําขอ 
โดยดําเนินการตามขอ  ๙  วรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  หรืออนุญาตใหรวมใชชื่อสกุลตามขอ  ๑๖   
วรรคหนึ่งและวรรคสองแลวแตกรณีโดยอนุโลม  พรอมใหนายทะเบียนทองที่บันทึก  “หมายเหตุจําหนาย
การรวมใชชื่อสกุล  ตามคําขอที่......../..........วันที่.....................”  ในทะเบียนรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๔/๑  
หรือตนข้ัวแบบ  ช.  ๔  เดิม  และเรียกหนังสือสําคัญแสดงการรวมใช  ชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๔  คืน   
กรณีหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุลตามแบบ  ช. ๔  สูญหาย  ใหเรียกหลักฐานการแจงความ
เอกสารสูญหายแทน   

เมื่อนายทะเบียนทองที่ไดจําหนายชื่อสกุลตามวรรคหนึ่งแลว  ใหแจงนายทะเบียนกลางทราบ
โดยเร็ว  เพื่อจําหนายชื่อสกุลดังกลาวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๙ 
การจัดเก็บขอมูลและรายงาน 

 

 

ขอ ๒๘ เมื่อไดรับจดทะเบียนหรือบันทึกทะเบียนหรือบันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัว   
ชื่อรองและชื่อสกุลไวแลว  ใหนายทะเบียนทองที่จัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลและให
นายทะเบียนจังหวัดหรือผูที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบความถูกตองของการรับจดทะเบียนและการ
บันทึกทะเบียนรวมทั้งการบันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัว  ชื่อรองและชื่อสกุล  จากฐานขอมูล
ทะเบียนชื่อบุคคลภายในวันที่หาของทุกเดือน  หากพบขอบกพรองใหแจงนายทะเบียนทองที่ดําเนินการ
แกไขใหถูกตอง 

ขอ ๒๙ ใหนายทะเบียนกลางตรวจสอบขอมูลการจดทะเบียน  การบันทึกทะเบียนและการ
บันทึกเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับชื่อตัว  ชื่อรองและชื่อสกุล  ในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลที่นายทะเบียน
ทองที่บันทึกไวหากพบขอบกพรองใหแจงนายทะเบียนทองที่ดําเนินการแกไขใหถูกตอง  และแจงให
นายทะเบียนจังหวัดทราบดวย 

ขอ ๓๐ การแจงตามขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ใหแจงผานระบบคอมพิวเตอร 

หมวด  ๑๐ 
การขอใบแทน  การทําสําเนาและรับรองสําเนารายการทะเบียนชื่อบุคคล 

 

 

ขอ ๓๑ ผูมีสวนไดเสียจะขอใหนายทะเบียนทองที่ออกใบแทนหนังสือสําคัญ  เนื่องจาก
หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนชื่อรอง  (ช. ๓)  หรือหนังสือสําคัญแสดงการ 
จดทะเบียนชื่อสกุล  (ช. ๒)  หรือหนังสือสําคัญแสดงการรวมใชชื่อสกุล  (ช. ๔)  หรือหนังสือแสดงการ
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  (ช. ๕)  ชํารุดในสาระสําคัญ  หรือสูญหาย  ใหย่ืนคําขอตามแบบ  ช. ๑   
ตอนายทะเบียนทองที่  ณ  สํานักงานเขต  ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ  ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  
และใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 
(๒) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลทะเบียนราษฎร 
(๓) ตรวจสอบหลักฐานการจดทะเบียนกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล  หรือการออกหนังสือ

สําคัญ 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๔) บันทึกปากคําผูย่ืนคําขอในแบบ  ปค. ๑๔ 
(๕) เรียกหลักฐานการแจงความเอกสารสูญหาย  กรณีหนังสือสําคัญสูญหาย 

เมื่อนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ังอนุญาตในคําขอแลวลงรายการของผูไดรับอนุญาต

ตามหลักฐานเดิม  สวนเลขลําดับของเลมที่..........ฉบับที่..............หรือเลขที่........./...........ใหใชเลขใบแทนใหม  

และวันที่ออกหนังสือสําคัญใหลงวันที่ที่ออกใบแทน  แลวลงลายมือชื่อในทะเบียนและหนังสือสําคัญนั้น  

พรอมใหหมายเหตุวา  “แทนฉบับเดิม  เลมที่.........ฉบับที่.............หรือเลขที่........../...........ออกให  ณ  

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ  หรือเขต.........................จังหวัด.....................................เมื่อวันที่...............................................”   

ขอ ๓๒ กรณีออกหนังสือสําคัญไวตางทองที่  หากนายทะเบียนทองที่นั้นสามารถตรวจสอบ

การออกหนังสือสําคัญกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลได  และนายทะเบียนทองที่ไดตรวจสอบแลวเห็นวา

ถูกตอง  ก็ใหดําเนินการตามขอ  ๓๑  โดยอนุโลม 

หากไมสามารถตรวจสอบกับฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลได  ใหนายทะเบียนทองที่ที่ไดรับ 

คําขอแจงไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ไดออกหนังสือสําคัญไว  และใหนายทะเบียนทองที่ที่ไดออก

หนังสือสําคัญไวตรวจสอบหลักฐานการออกหนังสือสําคัญ  เมื่อเห็นวาถูกตองก็ใหสําเนาหลักฐาน 

การออกหนังสือสําคัญและรับรองวาถูกตองแจงกลับไปยังนายทะเบียนทองที่ที่ผูขอใบแทนไดย่ืนคําขอไว  

เมื่อไดรับแจงแลวใหนายทะเบียนทองที่ผูไดรับคําขอดําเนินการตามขอ  ๓๑  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๓ ผูมีสวนได เสียจะขอใหนายทะเบียนกลาง   หรือนายทะเบียนจังหวัด   หรือ 

นายทะเบียนทองที่   ทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคลไดที่   

สํานักทะเบียนกลาง  สํานักทะเบียนจังหวัด  สํานักทะเบียนทองที่อําเภอ  ก่ิงอําเภอ  หรือสํานักงานเขต  

แหงใดแหงหนึ่งก็ได  ในวันและเวลาราชการ 

ขอ ๓๔ ผูมีสวนไดเสียจะขอทําสําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียน 

ชื่อบุคคล  ไดแก  คําขอ  (ช. ๑)  ทะเบียนชื่อสกุล  (ช. ๒/๑)  ทะเบียนชื่อตัวชื่อรอง  (ช. ๓/๑)  ทะเบียนรวม 

ใชชื่อสกุล  (ช. ๔/๑)  ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  (ช. ๕/๑)  ทะเบียนอนุญาตใหรวมใชชื่อสกุล  (ช. ๖/๑)  

ทะเบียนรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชชื่อสกุล  (ช. ๗/๑)  ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัว

ของคนตางดาว  (ช. ๘/๑)  ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนตางดาว  (ช. ๙/๑)  ใหย่ืน 

คําขอตามแบบ  ช. ๑  ตอนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่  และให

นายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่  ดําเนินการดังนี้ 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคําขอ 

(๒) เรียกตรวจหลักฐานแสดงการเปนผูมีสวนไดเสีย 

(๓) ตรวจสอบคําขอกับรายการทะเบียนบานในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร 

(๔) ตรวจสอบชื่อตัว  ชื่อรอง  ชื่อสกุล  ที่ขอคัดและสําเนารายการกับฐานขอมูลทะเบียน 

ชื่อบุคคล 

เมื่อนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหส่ัง

อนุญาตในคําขอ  และทําสําเนารายการ  โดยใหประทับหรือระบุขอความวา  “รับรองวาเปนรายการจาก

ฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล”  แลวใหนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียน

ทองที่ลงลายมือชื่อและวงเล็บชื่อ  พรอมวันเดือนปที่ทําสําเนาไวในเอกสารดังกลาวดวย  หากไมอนุญาต

ใหนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่  แจงผูย่ืนคําขอทราบเปน 

ลายลักษณอักษรพรอมเหตุผล 

ขอ ๓๕ ผูมีสวนไดเสียตามระเบียบนี้  หมายถึง 

(๑) ผูจดทะเบียนหรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของหนังสือสําคัญหรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของ

หนังสืออนุญาตหรือผูมีรายการชื่อเปนเจาของหนังสือรับรอง  ตามระเบียบนี้ 

(๒) คูสมรส  บุพการี  ผูสืบสันดาน   ผู รับบุตรบุญธรรม  บุตรบุญธรรมหรือผูปกครอง 

ของบุคคลตาม  (๑) 

(๓) ผูซ่ึงนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่เห็นวามีหรือ

อาจมีสวนไดเสียเกี่ยวกับทะเบยีนชื่อบุคคลนั้น  ไมวาทางตรงหรือทางออม 

กรณีผูมีสวนไดเสียตามวรรคหนึ่งมอบหมายเปนหนังสือใหแกบุคคลอื่นมาย่ืนคํารองขอทํา

สําเนาและรับรองสําเนารายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล  ใหนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียน

จังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่ตรวจสอบหนังสือมอบหมาย  รายการในฐานขอมูลทะเบียนชื่อบุคคล  

และเอกสารทางราชการที่สามารถยืนยันตัวบุคคลของผูมอบหมายและผูรับมอบพรอมบันทึกปากคํา 

ของผูที่ไดรับมอบหมายใหปรากฏโดยชัดเจนวาเปนผูที่ไดรับมอบหมายจริงและไมมีเจตนาทุจริต   

เมื่อนายทะเบียนกลาง  หรือนายทะเบียนจังหวัด  หรือนายทะเบียนทองที่เห็นวาถูกตอง  ใหดําเนินการ

ตามขอ  ๓๔  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

เบ็ดเตล็ด 
 

 

ขอ ๓๖ การดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหนายทะเบียนทองที่แจงนายทะเบียนอําเภอ  หรือ  
นายทะเบียนทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรแลวแตกรณี  เพื่อแกไขรายละเอียดทะเบียนบาน  
ในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร  ใหถูกตองตามกฎหมาย 

ขอ ๓๗ ผูย่ืนคําขอเปลี่ยนชื่อตัว  ต้ังและเปลี่ยนชื่อรอง  ต้ังชื่อสกุลหรือต้ังชื่อสกุลใหม   
การรวมใชชื่อสกุล  และเปลี่ยนชื่อสกุล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการทะเบียนชื่อบุคคล  
พ.ศ.  ๒๕๐๖  กอนวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ  ใหถือวาไดย่ืนคําขอดําเนินการไวตามระเบียบนี้ 

ขอ ๓๘ ใหอธิบดีกรมการปกครอง  รักษาการตามระเบียบนี้  มีอํานาจตีความและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบติั  และใหมีอํานาจสั่งการตามกําหนดแนวทางปฏิบัติการ  ใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

รอยตํารวจเอก  เฉลิม  อยูบํารุง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



      แบบ ช. ๑ 

คําขอ 
ท่ี……………../…………………. 

รับวันที่………………………….. 

               เขียนที่………………………….………..….…………… 

      วันที…่………เดือน……………………….พ.ศ…………............. 
เรียน  นายทะเบียนทองที่……………………….. 
  ดวยขาพเจา (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย /นาง /นางสาว).........................…….….…..................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___      เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป) ................................. 
อายุ………ป   สัญชาติ……………บิดาช่ือ………………………….........…..มารดาช่ือ......……………................................... 
อยูบานเลขที่…………………………………………………….………………………………........................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………….……….…. 
  มีความประสงคจะใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการ ดานการทะเบียนช่ือบุคคล เกี่ยวกับ  

 ๑. ช่ือตัว (ช.๓)  เปลี่ยนช่ือตัว  จาก “..................................”  เปน “ .......................................” กรณีคนตางดาวมีเอกสาร 
ตามแบบ ช.๘ ท่ี..............ลงวันที.่......................ออกให ณ อาํเภอ/กิง่อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................... 

 ๒. ช่ือรอง (ช.๓) 
            ๒.๑  ต้ังช่ือรอง  “...........................................................” 
          ๒.๒ เปลี่ยนช่ือรอง จาก “.................................................” เปน “....................................................” 
          ๒.๓  จําหนายช่ือรอง “…………………………………” ตามหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว การต้ังหรือเปลี่ยน 

ช่ือรอง (ช.๓) เลมที่..........ฉบับที่..........หรือ เลขที่......................ลงวันที่..........ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต........................... 
จังหวัด...................................................... เนื่องจาก..………………............................................................................................... 

 ๓. ช่ือสกุล (ช.๒) 
             ๓.๑ ต้ังช่ือสกุล “ ...............................................” กรณีคนตางดาว มีเอกสารตามแบบ ช.๙ ท่ี....................................... 
ลงวันที่...................................ออกให ณ อาํเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................... 
             ๓.๒ ต้ังช่ือสกุลใหม จาก “.....................................................” เปน “....................................................” 
             ๓.๓ จําหนายช่ือสกุล/จําหนายสิทธิการเปนเจาของช่ือสกุล  “......................................................”ตามหนังสือสําคัญ 

แสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒) เลมที่...............ฉบับที่..............หรือ เลขที่.................................ลงวันที.่................................. 
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต.............................................................จังหวัด................................................................................ 
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................... 

 ๔. การรวมใชช่ือสกุล (ช.๔) 
             ๔.๑ หนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล (ช.๖)ในฐานะ 
                           ๔.๑.๑ เจาของช่ือสกุล  “ .......................................................................................................” 
ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒) เลมที่................ฉบับที่....................หรือเลขที่...........................................  
ลงวันที่...................................ออกให ณ อาํเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต  ........................................จังหวัด................................................... 
                      ๔.๑.๒ ผูสืบสันดานของเจาของช่ือสกุล “......................................................................”   ซึ่งเสียชีวิตแลว 
ตามหนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล (ช.๗) ท่ี......................... ลงวันที่........................................……….  
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต  .......................................................จังหวัด....................................................... 



- ๒ – 

ขออนุญาตให(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____ สัญชาติ .................................................................... 
บิดาช่ือ........................................................................มารดาช่ือ ...................................................................................................... 
อยูบานเลขที่................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
ใชช่ือสกุล “.....................................................................................................”  รวมกับขาพเจาได 
                  ๔.๒ การขอรวมใชช่ือสกุลตามหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล (ช.๖) ท่ี ...........................ลงวันที่............................  
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................... 
โดยเจาของช่ือสกุล/ผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)..................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน  ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____  อนุญาตใหขาพเจารวมใชช่ือสกุล 
“................................................................. ” ได 

  ๔.๓ จําหนายช่ือสกุล ท่ีไดรับอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล คือ “....................................................” ตามหนังสือสําคัญ 

แสดงการรวมใชช่ือสกุล (ช.๔) เลมที่..........ฉบับที่...............หรือ เลขที่......................................ลงวันที่......................................... 
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................... เนื่องจาก...................................................... 

 ๕. หนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล (ช. ๗) ของผูสืบสันดาน  
 ๖. เปลี่ยนช่ือสกุล(ช.๕) กรณ ี

             ๖.๑ การสมรส จาก “........................................................................”  เปน “....................................................” 
              ๖.๒ การสิ้นสุดการสมรส จาก “......................................................”  เปน “....................................................” 
   ๖.๓ การรับรองบุตร จาก “...............................................................”  เปน “....................................................” 

  ๖.๔ การรับบุตรบุญธรรม จาก “.......................................................”  เปน “....................................................” 
  ๖.๕ การเลิกรับบุตรบุญธรรม จาก “................................................”  เปน “....................................................”   
  ๖.๖ การเปลี่ยนช่ือสกุลตามบิดา จาก “.............................................”  เปน “....................................................” 
  ๖.๗ การเปลี่ยนช่ือสกุลตามมารดา จาก “........................................”  เปน “....................................................” 
  ๖.๘ กลับมาใชช่ือสกุลเดิมของตน จาก “.........................................”  เปน “....................................................”             

  ๗. หนังสือรับรองของคนตางดาว   
  ๗.๑ เปลี่ยนช่ือตัว (ช.๘) จาก “........................................................”  เปน “....................................................” 
  ๗.๒ จดทะเบียนช่ือสกุล (ช.๙)  “...................................................” 

  ๘. ใบแทน   
              ๘.๑  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกุล (ช.๒) 

              ๘.๒ หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว การต้ังหรือเปลี่ยนช่ือรอง (ช.๓) 
   ๘.๓ หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล (ช.๔) 

  ๘.๔ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล (ช.๕) 
  ๙. คัดและรับรองสําเนารายการ 

                   ๙.๑ คําขอ แบบ ช.๑ 
               ๙.๒ ทะเบียนช่ือสกุล แบบ ช.๒/๑ 
    ๙.๓ ทะเบียนช่ือตัว ช่ือรอง แบบ ช.๓/๑ 

    ๙.๔ ทะเบียนรวมใชช่ือสกุล แบบ ช.๔/๑ 
     ๙.๕ ทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกุล แบบ ช.๕/๑   

   ๙.๖ ทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล แบบ ช. ๖/๑ 
 



                                                                        - ๓ - 

   ๙.๗ ทะเบียนรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล แบบ ช.๗/๑             
   ๙.๘ ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของคนตางดาว แบบ ช.๘/๑ 
   ๙.๙ ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนตางดาว แบบ ช.๙/๑             

ท่ี/เลขที่..............................................ลงวันที่....................................................ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด...............................................จํานวน........................ฉบับ 

  ขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนทั้งหมดเปนความจริงทุกประการ และยินยอมใหนายทะเบียน 
จัดเก็บหรือเปดเผย ขอมูลรายการบุคคลในสวนของขาพเจาไดตามระเบียบของทางราชการ และยินยอมใหแกไขรายการ 
ในทะเบียนบานและฐานขอมูลการทะเบียนราษฎร   
       
      (ลายมือช่ือ)……………………......................ผูยื่นคําขอ 
 
                                 (……………………………….) 

สําหรับเจาหนาที่ 
เสนอนายทะเบียน.......................................................... 
  ไดตรวจสอบคําขอและหลักฐานแลวเห็นวา 
    ควรดําเนนิการใหตามรายการที่............................................................................................ 
โดย  เรียกเก็บ คาธรรมเนียมรายการที ่........................... ไมเก็บ คาธรรมเนียมรายการที่ ................................. 
    ไมสามารถดําเนนิการตามรายการที่....................................................................................... 
ไดเนื่องจาก .................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงช่ือ) .......................................................เจาหนาที ่
        (.................................................) 
       วันที่....................................................................... 

คําส่ังนายทะเบียน 
    อนุญาต  ตามคําขอรายการที่................................................................................................ 
โดยมีเง่ือนไขวา อนุญาตตอเม่ือไดรับการแปลงสัญชาติหรือกลับคืนสัญชาติไทยแลว(กรณีการขอแบบ ช.๘ /แบบ ช.๙) 
    ไมอนุญาต  ตามคําขอรายการที่...................................................และแจงใหผูยื่นคําขอทราบ 
             เหตุผล (ระบุ) ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
หากประสงคจะอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนทองที่ ใหย่ืนอุทธรณเปนหนังสือภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับทราบคําส่ัง 
ตอนายทะเบียนทองที่ ณ สํานักงานเขต ที่วาการอําเภอหรือที่วาการก่ิงอําเภอ ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน โดยระบุขอโตแยง 
และขอเท็จจริง หรือขอกฎหมายอางอิงประกอบดวย 

       (ลงช่ือ) ...................................................นายทะเบียน 
        (...............................................) 
       วันที่ ............................................................................ 
 
 



- ๔ - 

หมายเหตุ            ๑.  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอ (ช.๑) 
  ๑.๑ การเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือรอง ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
  ๑.๒ การจดทะเบียนต้ังช่ือสกุลหรือช่ือสกุลใหม ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีคนตางดาวใหแสดงเอกสารทางราชการประกอบตามความจําเปนในการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืน 
สัญชาติไทย กรณีขอใชราชทินนาม ใหแสดงสําเนาทะเบียนบัตรฐานันดร และเอกสารทางราชการที่แสดงวา 
มีสิทธิใชราชทินนาม เพิ่มเติม 
  ๑.๓ การเปลี่ยนช่ือสกุลโดยการรวมใชช่ือสกลุ ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน เอกสารทางราชการที่ 
รับรองวามีสิทธิอนุญาตใหผูมีสัญชาติไทยผูใดรวมใชช่ือสกุล หรือหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล 
  ๑.๔ การเปลี่ยนช่ือสกุลโดยการสมรส ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการสมรส หรือ 
บันทึกขอตกลงในการใชช่ือสกุล  หากมีหนังสือสําคัญแบบ ช.๕ ฉบับเดิมใหคืนดวย 
  ๑.๕ การเปลี่ยนช่ือสกุลเม่ือการสมรสสิ้นสดุลง ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการสิ้นสุด 
การสมรส 
  ๑.๖ การเปลี่ยนช่ือสกุลเพราะเหตุอื่นใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน และหลักฐานการขอเปลี่ยนช่ือสกุล 
เชน สําเนาทะเบียนรับรองบุตร  สําเนาทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  สําเนาทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม เปนตน 
  ๑.๗ หนังสือรับรองเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชนและ 
หลักฐานทางราชการที่สามารถพิสูจนไดวาเปนผูมีสิทธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุลได เชน  ใบสําคัญการสมรส   
สําเนาทะเบียนรับรองบุตร คําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนบุตร  สูติบัตร  สําเนาทะเบียนบาน 
                   ๒. คําขอ แบบ ช.๑ ใหพิมพเฉพาะรายการที่ผูย่ืนคําขอประสงคจะใหนายทะเบียนทองที่ดําเนินการเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
เลขที่.............../.........                                                              แบบ ช.๒ 

 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนช่ือสกลุ 

(ช่ือตัว / ช่ือรอง / ช่ือสกุล) 

                                                                                   (เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____                               

                        อยูบานเลขที่................................................................. 
                        ...................................... 
                        ............................................................................................................. 
                        บิดาช่ือ..................................................  มารดาช่ือ............................................. 
                        ไดขอจดทะเบียนช่ือสกุลเปน 

" ....................................................................... " 

   นายทะเบียนไดจดทะเบียนตามคําขอที่            /               ลงวันที่                                     
                         จึงออกหนังสือสําคัญนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

                                    ขออวยพรใหชื่อสกุลนี้จงสถิตสถาพร และ มีความสุขความเจริญตลอดกาลนาน 
                       
                                                             (สถานที่ออกหนังสือสําคัญ))..................................................................... 
     ออก ณ วันที่.......................................................................... 
                                                        
                                                ................................................................... 
                                                                 (.......................................................... ) 
                      นายทะเบียนทองที่ 
                                                                   ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
เลขที่.............../...............         แบบ  ช. ๒/๑ 
   

ทะเบียนชื่อสกุล 

อําเภอ ........................................................................จังหวัด................................................................ 
 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ (  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย  /  นาง  /  นางสาว  ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)  ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
อยูบานเลขที่..........  ................................................................................................,, 
............................. 
บิดาช่ือ ...............................................................         .....          มารดาช่ือ ............................................................ 
(เลขประจําตัวประชาชน)     ___  - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___    (เลขประจําตัวประชาชน)      ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___       

ไดขอจดทะเบียน (ต้ังช่ือสกุล/ต้ังช่ือสกุลใหม) เปน        " ....................................................................... " 

นายทะเบียนกลาง/นายทะเบียนทองที่ ไดอนุญาตตามหนังสือ /  คําขอที่............./                   ลงวันที่.......................... 
ลายมือช่ือผูจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญ ....................................... 
 
                      
 
                                                                                                                     (........................................  ) 
                                                      นายทะเบียนทองที่ 
 
วันจดทะเบียนและออกหนังสือสําคัญ...................................................... 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือสําคัญ................................................................... 

                                                                (                                              )                

  วันที่          /                  / 

                                                                                                           ......................................เจาหนาที่ 
                                                                                                           (                                                  ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                           
 
 
 
 
 
 
 
                เลขที่............../.........                                                                แบบ ช.๓ 
 

หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนช่ือตัว  การต้ังหรือเปลี่ยนช่ือรอง 
(ช่ือตัว / ช่ือรอง / ช่ือสกุล) 

...................................................................................... 
                                              (เลขประจําตัวประชาชน)            ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____    
                        อยูบานเลขที่.........................................................                                 
                             .......................................... 
                        บิดาช่ือ....................................................มารดาช่ือ.......... 

.........................ไดขอเปล่ียนช่ือตัว/ต้ังช่ือรอง/เปล่ียนช่ือรอง เปน   

                                                                " ................................................................ "”.... 

                       นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่               /                       ลงวันที ่              

                          

                        จึงออกหนังสือสําคัญนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

     
                                                         (สถานที่ออกหนังสือสําคัญ)..................................................................... 

           ออก ณ วนัที่.......................................................................... 
                                                                     
                                                                    ................................................................... 
                                               
                                                                            (...........................................................) 
                                            นายทะเบียนทองที่ 
                                                                              ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
เลขที่............/.........................                                                                แบบ ช. ๓/๑ 
 

ทะเบียนช่ือตัว  ช่ือรอง 

อําเภอ.........................................................................จังหวัด.................................................................... 

ช่ือตัว ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ(  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย /  นาง /  นางสาว  ) 
 (เลขประจําตัวประชาชน)                                         ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
 
อยูบานเลขที่ 
.......................................... 
บิดาช่ือ................................................................                    มารดาช่ือ.................................................................               
(เลขประจําตัวประชาชน)    ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___ ( เลขประจําตัวประชาชน)     ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___      

ไดขอเปล่ียนช่ือตัว/ต้ังช่ือรอง/เปล่ียนช่ือรองเปน         "...............................                                       " 

นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่              /                    ลงวันที ่                         

ลายมือช่ือผูออกหนังสือสําคัญ........................................................................................................................ 
     

                                                                                                    (.......................................................   ) 
                นายทะเบียนทองที่ 
 

วันออกหนังสือสําคัญ............................................................................................................ 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือสําคัญ.......................................... 

(                                                        ) 

   วันที ่                    /                  / 
                                                                                                  

                                                                                                    .......................................................          เจาหนาที่ 
                                                                                      (                                                     ) 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        เลขที่.............../  .........                                                                       แบบ ช.๔ 
 

       หนังสือสําคัญแสดงการรวมใชช่ือสกุล 

(ช่ือตัว / ช่ือรอง / ช่ือสกุล) 
...................................................................................... 

                                                                               (เลขประจําตัวประชาชน)       ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____    
                             อยูบานเลขที่..............................................  
                             ................................................................... 
                             บิดาช่ือ................................................... มารดาช่ือ.................................................... 

                             ไดขอเปล่ียนช่ือสกุล  เปน    

                                                                      "...........................                                        "  

                             โดยใชช่ือสกุลรวมกับ  (นาย/นาง/นางสาว).((................................................................................................ 
                             นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่             /                     ลงวันที่                                      
                             จึงออกหนังสือสําคัญนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

                       (สถานที่ออกหนังสือสําคัญ).................................................................................. 
                     ออก ณ วันที.่........................................................................................ 
                                                                       
                                                                    ................................................................... 
                                                    
                                                                                     (...........................................................) 

                                          นายทะเบียนทองที่ 
                                                                                       ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
เลขที่............/............... .............                                                                                                       แบบ ช. ๔/๑ 
 

ทะเบียนรวมใชช่ือสกุล 

อําเภอ..............................................................จังหวัด.............................................................................. 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ(  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย  /  นาง  /  นางสาว  ) 
 (เลขประจําตัวประชาชน)         ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
 
อยูบานเลขที่..........     ..........................................   
 
บิดาช่ือ ...............................................................         .....          มารดาช่ือ ............................................................ 
(เลขประจําตัวประชาชน)     ___  - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___    (เลขประจําตัวประชาชน)      ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  
___ -  ___       
 
ไดขอเปล่ียนช่ือสกุล เปน   "....................................................................." 

โดยใชช่ือสกุลรวมกับ(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................... 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____                            
ซ่ึงเปนผูจดทะเบียนต้ังช่ือสกุลดังกลาว/มีความเก่ียวของเปนผูสืบสันดานลําดับ                      ของผูจดทะเบียนต้ังช่ือสกุล
ดังกลาว ตามหนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล ที่................/................วนัที่..........   เดือน..................  ..พ.ศ................. 
ของอําเภอ/ก่ิงอําเภอ/เขต...........................................................จังหวัด................................................................................. 
นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่                     /                       ลงวันที่                                             
ลายมือช่ือผูออกหนังสือสําคัญ... 
............................................................................................ 
                                          (.......................................................) 

                                                        นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสือสําคัญ..................................................................................................................................... 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือสําคัญ.......................................... 

............................................................       (.......................................................).................... 

                                                                      วันที ่               /                  / 
                                                                            
                                                                                                      ......................................          เจาหนาที่ 
      (                                                      ) 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
                          
                                     
 
 
                             เลขที่.............../  ........                                                             แบบ ช.๕ 
 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเปลีย่นช่ือสกุล 
(ช่ือตัว / ช่ือรอง / ช่ือสกุล) 

...................................................................................... 
                                                       (เลขประจําตัวประชาชน)     ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____    
                             อยูบานเลขที่............................................................                                 
                             .................................................................................................... 
                             บิดาช่ือ....................................................มารดาช่ือ........................................... 

                             ไดขอเปล่ียนช่ือสกุล.เปน 

                                             "  ...................................................................   "                                                                                      

                             กรณี ....................................................................................................................... 
                             นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่               /                  ลงวันที่                        
                             จึงออกหนังสือสําคัญนี้ใหไวเปนหลักฐาน 

                        (สถานที่ออกหนังสือสําคัญ))..................................................................... 
                          ออก ณ วันที.่.................................................................. 

                                                                              (                                                              )  
                                          นายทะเบียนทองที ่

                                          ประทับตราประจําตําแหนงเปนสําคัญ 

 
 
 
 
 
 

                                               
 
 



 
 
 
 
เลขที่............/........................                                                             แบบ ช. ๕/๑ 
 

ทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุ 

อําเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................... 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ.(  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย /  นาง /  นางสาว  ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
อยูบานเลขที่.............................................................. 
 
บิดาช่ือ ...............................................................         .....          มารดาช่ือ ............................................................ 
(เลขประจําตัวประชาชน)     ___  - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___    (เลขประจําตัวประชาชน)      ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___       

 ไดขอเปล่ียนช่ือสกุลเปน                        ".........................................................................................." 

กรณ ี
นายทะเบียนไดอนุญาตตามคําขอที่                   /                         ลงวันที่........................................................................ 
ลายมือช่ือผูออกหนังสือสําคัญ................................................. 
 

                                               (.........................................................) 

                                                                                                                         นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสือสําคัญ................................................................................... 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือสําคัญ.......................................................................... 

                                                                (.........................................................)                                                                                         

                                                                      วันที ่          /                       /                                        
    

                                                                                                     .......................................................เจาหนาที่ 
       (                                              ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



              
                  
                                                                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                                      แบบ ช. ๖ 
 
เลขที่……………../……………                        

                                        หนังสืออนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล 
 

ดวย (  เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย /  นาง /  นางสาว  )    .................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน     ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___     เปนผูสืบสันดานลําดับ................................................... 
ของนาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................................................................. 
เจาของช่ือสกุล “………….................................…….”  ซึ่งไดจดทะเบียนช่ือสกุลไวแลวตามหนังสือสําคัญ 
เลมที่ ..............เลขที…่..……./……....…… วันที่……........เดือน……..……….........พ.ศ….......................... 
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต…………….......................................จังหวัด………………………….…………………. 
ไดอนุญาตให(เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)……….......................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน        ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___      
 บิดาช่ือ………………......................................................มารดาช่ือ……………………............................. 
อยูบานเลขที่……..……………………………....................………………...................……………….......................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
รวมใชช่ือสกุล “…………….........……………………...”  ได 
นายทะเบียนจึงไดออกหนังสือฉบับนี้ ตามคําขอที่.............................ลงวันที่...........เดือน......................พ.ศ. .................                                 
ใหไวเปนหลักฐาน 

ใหไว ณ  วันที่ ...........เดือน…………….พ.ศ……………. 
        
         
 
              ลงช่ือ……………………………… 
        (………………………………) 
     นายทะเบียนทองที่…………………….จังหวัด…………..….. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
เลขที่............/........................                                                             แบบ ช. ๖/๑ 
 

ทะเบียนอนุญาตใหรวมใชช่ือสกุล 

อําเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................... 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ.( เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย /  นาง /  นางสาว ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
เปนผูสืบสันดานลําดับ                       ของ นาย/นาง/นางสาว 
เจาของช่ือสกุล “                                                 ”  ตามหนังสือสําคัญ เลมที่................ฉบบัที่........../.............. 
วันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................... ออกให ณ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ/เขต................................จังหวัด........................... 
ไดอนุญาตให (เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นาง/นางสาว)............................................................. 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
รวมใชช่ือสกุล  “                                                  ” ได ............................................................ 
นายทะเบียนไดออกหนังสืออนุญาต ตามคําขอที่                   /                         ลงวันที่............................................................ 
ลายมือช่ือผูออกหนังสืออนุญาต................................................. 
 

                                               (.........................................................) 

                                                                                                                         นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสืออนุญาต 
ลายมือช่ือผูรับหนังสืออนุญาต......................................................................... 

                                                                (.........................................................)                                                                                         

                                                                      วันที ่          /                       /                                        
    

                                                                                                     .......................................................เจาหนาที่ 
       (                                              ) 

 
 
 
 
 

 



 

                                                             แบบ ช. ๗ 
 
เลขที่................/...................     
                                                                            

หนังสือรับรองเปนผูมสีิทธิอนญุาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล 
 

  ดวย ( เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย /  นาง /  นางสาว  )    .......…….….…............................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___      เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป) ....................................... 
อายุ………ป   สัญชาติ……………อยูบานเลขที่.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
ขอหนังสือรับรองวาเปนผูมีสิทธิในช่ือสกุล “.........................................................................” 
โดยเปนผูสืบสันดานในลาํดับ ...........................ซึ่งใกลชิดที่สุดของ(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... 
ผูจดทะเบียนช่ือสกุล ตามหนังสือสําคัญ เลมที่..............เลขที่............/..................วันที่..............เดือน................พ.ศ.............. 
ออกให ณ อําเภอ/กิ่งอําเภอ/เขต................................จังหวัด................................................ซึ่งมีสิทธิอนุญาตให   
(เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย/ นาง/นางสาว)......................................................................................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน     ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___     เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป) .............................................อาย…ุ……ป   
สัญชาติ…………………บิดาช่ือ........................................................ มารดาช่ือ.......................................................................... 
อยูบานเลขที่............................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................................
รวมใชช่ือสกุล “............................................................................”ได 

                               จึงออกหนังสือรับรองไวเปนหลักฐาน   

               ใหไว ณ  วันที…่………….เดือน……………………พ.ศ…………………. 
 
 
      (ลงช่ือ) ........................................................ 
                  (.......................................................) 
                                                                            นายทะเบียนทองที่.........................................จังหวัด........................................ 

                                                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
เลขที่............/........................                                                             แบบ ช. ๗/๑ 
 

ทะเบียนรับรองเปนผูมีสทิธิอนุญาตใหผูอื่นรวมใชช่ือสกุล 

อําเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................... 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ.(เด็กชาย/เด็กหญิง/  นาย /  นาง /  นางสาว  ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป)......................................................... อายุ...........ป สัญชาติ............................ 
อยูบานเลขที่.......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
ไดขอหนังสือรับรองวาเปนผูมีสิทธิในช่ือสกุล “                                                     ” 
โดยเปนผูสืบสันดานในลําดับ.........................ซ่ึงใกลชิดที่สุดของ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ 
 ผูจดทะเบียนช่ือสกุล ตามหนังสือสําคัญ เลมที่.............เลขที่............/ .................วันที่...............เดือน.......................พ.ศ..............  
ออกให ณ อําเภอ/ก่ิงอําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................. 
ซ่ึงมีสิทธิอนุญาตให (เด็กชาย/เด็กหญงิ/ นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____      เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป) .............................. 
อายุ.........................ป สัญชาติ.........................บิดาช่ือ...........................................มารดาช่ือ................................................ 
อยูบานเลขที่.......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
รวมใชช่ือสกุล  “                                                  ” ได ............................................................ 
ลายมือช่ือผูออกหนังสือรับรอง................................................. 
 

                                (.........................................................) 

                                                                                                          นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสือรับรอง 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือรับรอง......................................................................... 

                                                                      (.........................................................)                                                                                         

                                                                               วันที่           /                       /                                        
    

                                                                                                ...................................  เจาหนาที่ 
                (                                                       ) 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                   แบบ ช.๘ 

เลขที่…………../…….…….                          

หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของคนตางดาว 
  
  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา.( เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย  /  นาง  /  นางสาว  )    …….…………………..………….. 
เลขประจําตัวประชาชน          ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___       สัญชาติ…………………...............................................… 
เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป)........................................อายุ..................ป  บิดา ช่ือ..............................มารดา ช่ือ................................ 
อยูบานเลขที่...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ไดยื่นเรื่องขอเปลี่ยนช่ือตัว เปน “.............……………………………” นายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอที่................/...................... 
ลงวันที่...........เดือน.................... พ.ศ. ..............ไวแลว   

                      ใหไว  ณ  วนัที่…………เดือน…………………..พ.ศ……………. 
 
       
      (ลงช่ือ)……………………………. 
                  (………………………….) 
         นายทะเบียนทองที่.............…………………จังหวัด…………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
เลขที่............/........................                                                             แบบ ช. ๘/๑ 
 

ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนช่ือตัวของคนตางดาว 

อําเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................... 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ.(เด็กชาย/เด็กหญิง/  นาย  /  นาง  /  นางสาว  ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
สัญชาติ..............................เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป)......................................................... อายุ...........ป  
บิดาช่ือ........................................................................มารดาช่ือ.................................................................... 
อยูบานเลขที่........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
ไดย่ืนเร่ืองขอเปล่ียนช่ือตัว เปน “                                                     ” 
นายทะเบียนไดออกหนังสือรับรอง  ตามคําขอ ที่................./ ...................ลงวันที่..............เดือน.....................พ.ศ. ..................ไวแลว 
ลายมือช่ือผูออกหนังสือรับรอง................................................. 
 

                                (.........................................................) 

                                                                                                          นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสือรับรอง 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือรับรอง......................................................................... 

                                                                      (.........................................................)                                                                                         

                                                                                วันที่           /                       /                                        
    

                                                                                                ...................................  เจาหนาที่ 
                (                                                       ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                                                                                                                                                   แบบ ช.๙ 
 

เลขที่…..…./…………….       

หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนตางดาว 
 
  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา(  เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย /  นาง /  นางสาว  )    ……………………………………..……….. 
เลขประจําตัวประชาชน                ___   - ___  ___  ___  ___  - ___  ___  ___  ___  ___   -  ___  ___ -  ___         สัญชาติ………………........................................................... 
เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป)....................................อาย.ุ.................ป  บิดา ช่ือ.................................มารดา ช่ือ................................... 
อยูบานเลขที่...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
ไดยื่นเรื่องขอจดทะเบียนช่ือสกุล  เปน  “…………………………………”นายทะเบียนทองที่ไดรับคําขอที่.............../.................. 
ลงวันที่.........เดือน ....................... พ.ศ. ............ไวแลว   

                                ใหไว  ณ  วันที…่………….เดือน……………………พ.ศ…………………. 
 
      
  
         (ลงช่ือ)…………………………………….. 
                     (..…………………………………) 
                                นายทะเบยีนทองที่………………….จังหวัด…………………. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
เลขที่............/........................                                                             แบบ ช. ๙/๑ 
 

ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนช่ือสกุลของคนตางดาว 

อําเภอ.........................................................จังหวัด....................................................................... 
ช่ือตัว  ช่ือรอง  และช่ือสกุลของผูย่ืนคําขอ.(  เด็กชาย/เด็กหญิง/ นาย /  นาง /  นางสาว  ) 
(เลขประจําตัวประชาชน)      ____   - ____  ____  ____  ____  - ____  ____  ____  ____  ____   -  ____  ____ -  ____       
สัญชาติ..............................เกิดเม่ือวันที่ (วัน/เดือน/ป)......................................................... อายุ...........ป  
บิดาช่ือ........................................................................มารดาช่ือ.................................................................... 
อยูบานเลขที่........................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................. 
ไดย่ืนเร่ืองขอจดทะเบียนช่ือสกุล เปน “                                                     ” 
นายทะเบียนไดออกหนังสือรับรอง  ตามคําขอ ที่.............../................ลงวันที่................เดือน.....................พ.ศ. ..................ไวแลว 
ลายมือช่ือผูออกหนังสือรับรอง................................................. 
 

                                (.........................................................) 

                                                                                                          นายทะเบียนทองที่ 
วันออกหนังสือรับรอง 
ลายมือช่ือผูรับหนังสือรับรอง......................................................................... 

                                                                      (.........................................................)                                                                                         

                                                                               วันที่           /                       /                                        
    

                                                                                                ..................................  เจาหนาที่ 
                (                                                       ) 
 
 
 
 
 
 

 


