1/6

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรทำพินัยกรรมด้ วยวำจำ
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การทาพินยั กรรมด้ วยวาจา
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์
2)

กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การทาพินยั กรรมด้ วยวาจา สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายปกครอง สานักงานเขตดุสิต /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 6 ได้ บญ
ั ญัติความว่า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินยั กรรมกาหนดการเผื่ อ
ตายในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง กรณี มีพฤติการณ์ พิเศษซึ่งไม่สามารถทาพิน ัยกรรมตามแบบอื่น ที่กฎหมา ยกาหนดได้
เช่น ตกอยู่ในอันตรายใกล้ ความตายหรื อเวลามีโรคระบาด หรือสงครามและไม่อาจหาเครื่องมือเครื่องเขียนได้ ทนั ท่ วงที
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บุคคลนันจะท
้ าพินยั กรรมด้ วยวาจาก็ได้ โดยแสดงเจตนาข้ อกาหนดพินยั ต่อหน้ าพยานที่ บรรลุ นิติ ภาวะแล้ วอย่างน้ อย 2
คน ซึ่งอยู่พร้ อมกัน ณ ที่นนั ้ และพยานทังหมดนั
้
นยื
้ ่นคาร้ องตามแบบ พ.ก.1 ณ สานักงานเขต และแจ้ งให้ ทราบถึง
ข้ อความเหล่ านันโดยไม่
้
ชกั ช้ า
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่ม นับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ า หน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ ว นตามที่ ระบุ
ไว้ ในคู่มือประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ ว น/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบู รณ์ เ ป็ นเหตุ ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่น เพิ่มเติม โดยผู้ ยื่นค าขอจะต้ องดาเนินการ
แก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึ กดังกล่ าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละทิ ้งคาขอ
โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจจะลงนามบันทึ กดังกล่ าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอ านาจไว้ เป็ น หลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

การตรวจสอบเอกสาร

พยานทังหมดยื
้
่นคาร้ อง
ตามแบบ พ.ก.1

10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่รบั คาร้ องและ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

15 นาที

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่สอบปากคาพยาน 30 นาที
บุคคลเพื่อทราบถึงข้ อความ
ที่ผ้ ู ทาพินยั กรรมได้ สั่งด้ วย
วาจา วัน เดือน ปี สถานที่

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต
ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-

-

(กรณี มีพยาน
มากกว่า 2 คน
ระยะเวลาการ
สอบปากคา จะ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

ที่ทาพินยั กรรมและ
พฤติการณ์ พิเศษที่ไม่อาจ
ทาพินยั กรรมแบบอื่นที่
กฎหมายกาหนดได้

เพิ่มอีก 15 นาที
ต่อคน)

การพิจารณา

การจัดพิมพ์พินยั กรรม
(พ.ก.3) และทาความเห็น
เสนอผู้ บงั คับบัญชา
ตามลาดับชันจนถึ
้ งผู้ มี
อานาจลงนามอนุมตั ิ/ไม่
อนุมตั ิ

45 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้ มีอานาจลงนามอนุมตั ิ/ไม่
อนุมตั ิ

30 นาที

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

(กรณี อนุมตั ิ
- อ่านข้ อความที่
ผู้ ทาพินยั กรรมจด
แจ้ งให้ ลงไว้ ให้
พยานทังหมด
้
ฟั ง
ต่อหน้ า
- พยานทังหมดลง
้
ลายมือชื่อใน
พินยั กรรมต่อหน้ า
ผู้ มีอานาจลงนาม
- ผู้ มีอานาจลง
นามอนุมตั ิใน
พินยั กรรม (พ.ก.3)
พร้ อมประทับตรา
ประจาตาแหน่ง
และลงนามใน
สมุดทะเบียน

4)

5)

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

6)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

เจ้ าหน้ าที่ส่งมอบพินยั กรรม
ให้ กบั ผู้ จดั การมรดกหรือ
ผู้ รบั พินยั โดยต้ องคัดสาเนา
พินยั กรรมไว้ แล้ วลงลายมือ
ชื่อพร้ อมประทับตราประจา
ตาแหน่งแล้ วเก็บสาเนาไว้

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

ฝ่ ายปกครอง
สานักงานเขต
ดุสิต

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 2.5 ชัว่ โมง
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว

หมำยเหตุ

พินยั กรรม
- ออกใบรับ
พินยั กรรมตาม
แบบ พ.ก.7
(สานักงานเขต
ต้ องเก็บรักษา
พินยั กรรมด้ วย
วาจาไว้ จนกว่าจะ
มีผ้ ู จดั การมรดก
หรือผู้ รบั
พินยั กรรมมา
ขอรับไป)
กรณี ไม่อนุมตั ิ
- แจ้ งผู้ ร้องทราบ
ถึงสาเหตุที่ไม่
สามารถอนุมตั ิได้
และแจ้ งสิ ทธิ ใน
การอุทธรณ์ คาสั่ง
ภายใน 15 วัน)
-
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ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
1) ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(บัตรประจำตัว
ประชำชนของ
พยำนทังหมด)
้

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

ใบคำร้ องขอทำ
พินยั กรรม แบบ
พ.ก. 1

กรุ งเทพมหำนคร

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ เสียค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สานักงานดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 5311-5 ต่ อ 5408-09,5411 โทรสาร 0 2243
5311-5 ต่ อ 5412)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
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ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันที่พิมพ์
สถำนะ

24/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

