คู่มือสำหรับประชำชน : กำรทำพินัยกรรมแบบเอกสำรลับ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : สำนักงำนเขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ประมวลกฏหมำยแพ่งและพำณิชย์ บรรพ 6 ได้บัญญัติควำมว่ำ บุคคลใดจะแสดงเจตนำโดยพินัยกรรมกำหนดกำรเผื่อตำย
ในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง โดยหำกประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสำรลับให้ผู้นั้นยื่นคำร้องตำมแบบ พ.ก.1 ณ สำนัก
เขต โดยให้นำพินัยกรรมที่ได้ลงลำยมือชื่อและได้ผนึกซองเรียบร้อยแล้ว ไปแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่พร้อมด้วยพยำนอย่ำงน้อย 2
คน
หมำยเหตุ
1) ขั้นตอนกำรดำเนินงำนตำมคู่มือกระบวนงำนจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้
ในคู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุไม่ให้สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่
จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินกำรแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำกำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้
ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบสำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นคำขอหรือ
ผู้ได้รับมอบอำนำจไว้เป็นหลักฐำน
3) เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นคำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ณ 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. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 2.5 ชั่วโมง
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ยื่นคำร้องตำมแบบ พ.ก. 1
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่รับคำร้องพร้อมพินัยกรรมซึ่งใส่ซองปิดผนึกแล้วและ
ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
(หมายเหตุ: -)
3) กำรพิจำรณำ
เจ้ำหน้ำที่สอบปำกคำผู้ร้องและพยำนบุคคล เพื่อยืนยันว่ำ
ขณะทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
(หมายเหตุ: -)
4) กำรพิจำรณำ
บันทึกข้อควำมบนซองพินัยกรรม และทำควำมเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นจนถึงผู้มีอำนำจลงนำมอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)
5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้มีอำจลงนำมอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
(หมายเหตุ: ( กรณีอนุมัติ
- อ่านข้อความที่บันทึกบนซองพินัยกรรมให้ผู้ทาพินัยกรรม
และพยาน 2 คน ฟังต่อหน้า
- ผู้ทาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อบนซองพินัยกรรมต่อ
หน้าผู้มีอานาจลงนาม
- ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติบนซองพินัยกรรม พร้อม
ประทับตราประจาตาแหน่ง และลงนามในสมุดทะเบียน
พินัยกรรม

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

15 นำที

ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

30 นำที

ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

45 นำที

ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

30 นำที

ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

ลำดับ

6)

ขั้นตอน
- ออกใบรับพินัยกรรมตามแบบ พ.ก. 7 (ถ้าประชาชน
ประสงค์จะรับพินัยกรรมทันที ไม่ต้องออกใบรับพินัยกรรม)
กรณีไม่อนุมัติ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติการทา
พินัยกรรมได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งภายใน 15 วัน))
เจ้ำหน้ำที่ส่งมอบพินัยกรรมให้กับผู้ทำพินัยกรรม
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) ใบคำร้องขอทำพินัยกรรม แบบ พ.ก. 1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (บัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร้องและพยำนอย่ำงน้อย 2
คน)
3) พินัยกรรมซึ่งใส่ซองปิดผนึกแล้ว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) ใบรับรองแพทย์ (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใบรับรองแพทย์ของโรงพยำบำลรัฐหรือเอกชน)

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 นำที

ฝ่ำยปกครองสำนักงำน
เขตรำชเทวี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรุงเทพมหำนคร

กรมกำรปกครอง

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1) ฉบับละ
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตรำชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์/โทรสำร 02 354 4206
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(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: กำรทำพินัยกรรมแบบเอกสำรลับ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร สำนักปลัดกรุงเทพมหำนคร สำนักปลัด
กรุงเทพมหำนคร
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2)กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรทำพินัยกรรมแบบเอกสำรลับ ฝ่ำยปกครอง สำนักงำนเขตรำชเทวี ณัฏฐ์ณิชำภำ
เอกสำรฉบับนี้ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข้อมูลคู่มือสำหรับประชำชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

