คู่มือสำหรับประชำชน : กำรถอนกำรตัดทำยำทโดยธรรมมิให้รับมรดก
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ได้บัญญัติความว่า การแสดงเจตนาตัดมิให้รับมรดกนั้น จะถอนเสียก็ได้ ถ้าการ
ตัดมิให้รับมรดกนั้นได้ทาเป็นพินัยกรรม จะถอนเสียได้ก็แต่โดยพินัยกรรมเท่านั้น แต่ถ้าการตัดมิให้รับมรดกได้ทาเป็น
หนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การถอนจะทาโดยพินัยกรรมหรือทาเป็นหนังสือมอบไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ โดย
ให้ยื่นคาร้องตามแบบ พ.ก. 1 ณ สานักงานเขตพร้อมพยานอย่างน้อย 2 คน
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือกระบวนงานจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่
จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้
ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์/
โทรสาร 02 354 4206/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2.5 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ร้องยื่นคาร้องตามแบบ พ.ก. 1
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่รับคาร้องและตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง

3)

4)

5)

(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่สอบปากคาผู้ร้องและพยานบุคคลเพื่อยืนยันว่าขณะ
ทาหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมหรือทาพินัยกรรมมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
จัดพิมพ์หนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรม (พ.ก.5) หรือ
พินัยกรรมและทาความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
(หมายเหตุ: (กรณีอนุมัติ
- อ่านข้อความที่ผู้ทาหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมหรือ
พินัยกรรมแจ้งไว้ให้ผู้ทาฯ และพยาน 2 คนฟังต่อหน้า
- ผู้ทาหนังสือฯและพยานลงลายมือชื่อในหนังสือถอนการตัด
ทายาทโดยธรรมหรือพินัยกรรมต่อหน้าผู้มีอานาจลงนาม -ผู้มี

ระยะเวลำ
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

15 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

30 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

45 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

30 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

ลำดับ

6)

ขั้นตอน
อานาจลงนาม อนุมัติในหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรม
(พ.ก.5) หรือพินัยกรรม พร้อมประทับตราประจาตาแหน่ง
และลงนามในสมุดทะเบียน
กรณีไม่อนุมัติ
-แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติได้และแจ้ง
สิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งภายใน 15 วัน))
เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือถอนการตัดทายาทโดยธรรมให้กับผู้
ขอรับที่มีสิทธิโดยคัดสาเนาไว้ แล้วลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตราประจาตาแหน่งแล้วเก็บสาเนาไว้ (กรณีเป็น
พินัยกรรม และจะรับพินัยกรรมทันทีต้องคัดสาเนาไว้ แล้วลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตราประจาตาแหน่งแล้วเก็บสาเนาไว้
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ใบคำร้องตำมแบบ พ.ก. 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนผู้ร้องและพยานทั้งหมด)
3) หลักฐำนกำรตัดทำยำทโดยธรรมมิให้รับมรดก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ –

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

กรุงเทพมหานคร

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) ใบรับรองแพทย์(ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสาร 02 354 4206
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
http://203.155.220.230/info/Department/telephon/DistrictOffTel.asp

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2)กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การถอนการตัดทายาทโดยธรรมมิให้รับมรดก ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี
ณัฏฐ์ณิชาภา
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

