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คู่มือสําหรั บประชาชน: การทําพินัยกรรมแบบเอกสารลับ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชือกระบวนงาน: การทําพินยั กรรมแบบเอกสารลับ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายปกครองสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมตั ิ
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
2) กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน3 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การทําพินยั กรรมแบบเอกสารลับ สํานักงานเขตตลิงชัน นายศรายุทธ บัวบุญ
สําเนาคูม่ ือประชาชน 16/07/2015 16:32
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิ# งชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ# งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท# างราชการกํ าหนด) ตัง- แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ได้ บญ
ั ญัติความว่า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินยั กรรมกําหนดการเผือ
ตายในเรื องทรัพย์สินของตนเอง โดยหากประสงค์จะทําพินยั กรรมแบบเอกสารลับให้ ผ้ นู นยื
ั A นคําร้ องตามแบบ พ.ก.1 ณ
สํานักเขต โดยให้ นําพินยั กรรมทีได้ ลงลายมือชือและได้ ผนึกซองเรี ยบร้ อยแล้ ว ไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าทีพร้ อมด้ วยพยาน
อย่างน้ อย 2 คน
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
A
าเนินงานตามคูม่ ือกระบวนงานจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
A เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ องดําเนินการ
แก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
A อว่าผู้ยืนคําขอละทิ Aงคําขอ
โดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่ อง
ดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน3 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน3 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยืนคําร้ องตามแบบ พ.ก.
1

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีรับคําร้ องพร้ อม 15 นาที
พินยั กรรมซึงใส่ซองปิ ดผนึก
แล้ วและตรวจสอบเอกสาร
และหลักฐานทีเกียวข้ อง
เจ้ าหน้ าทีสอบปากคําผู้ร้อง 30 นาที
และพยานบุคคล เพือยืนยัน
ว่าขณะทําพินยั กรรมมี
สติสมั ปชัญญะสมบูรณ์ดี

1)

2)
การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

10 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

-

-

-
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ที

ประเภทขัน3 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

บันทึกข้ อความบนซอง
พินยั กรรม และทํา
ความเห็นเสนอ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ
ชันจนถึ
A
งผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้มีอาจลงนามอนุมตั หิ รื อไม่ 30 นาที
อนุมตั ิ

4)

5)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

45 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

-

( กรณีอนุมตั ิ
- อ่านข้ อความที
บันทึกบนซอง
พินยั กรรมให้ ผ้ ทู ํา
พินยั กรรมและ
พยาน 2 คน ฟั ง
ต่อหน้ า
- ผู้ทําพินยั กรรม
และพยานลง
ลายมือชือบนซอง
พินยั กรรมต่อหน้ า
ผู้มีอํานาจลงนาม
- ผู้มีอํานาจลง
นามอนุมตั บิ นซอง
พินยั กรรม พร้ อม
ประทับตราประจํา
ตําแหน่ง และลง
นามในสมุด
ทะเบียน
พินยั กรรม
- ออกใบรับ
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ที

ประเภทขัน3 ตอน

6)

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าหน้ าทีส่งมอบพินยั กรรม 10 นาที
ให้ กบั ผู้ทําพินยั กรรม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ฝ่ ายปกครอง
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 2.5 ชัวโมง
14. งานบริการนี 3 ผ่ านการดําเนินการลดขัน3 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
A

หมายเหตุ

พินยั กรรมตาม
แบบ พ.ก. 7 (ถ้ า
ประชาชนประสงค์
จะรับพินยั กรรม
ทันที ไม่ต้องออก
ใบรับพินยั กรรม)
กรณีไม่อนุมตั ิ
แจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทราบ
ถึงสาเหตุทีไม่
สามารถอนุมตั ิ
การทําพินยั กรรม
ได้ และแจ้ งสิทธิใน
การอุทธรณ์คําสัง
ภายใน 15 วัน)
-
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(บัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้
ร้ องและพยาน
อย่างน้ อย 2 คน)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที
1)
2)
3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบคําร้ องขอทํา
พินยั กรรม แบบ
พ.ก. 1
พินยั กรรมซึง, ใส่
ซองปิ ดผนึกแล้ ว
ใบรับรองแพทย์
(ถ้ ามี)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

กรุงเทพมหานคร

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ใบรับรองแพทย์
ของโรงพยาบาล
รัฐหรื อเอกชน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ฉบับละ
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -

6/6

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายปกครอง สํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1742 โทรสาร 02 424 5448
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

วันทีพิมพ์
สถานะ

20/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั A 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

