คู่มือสาหรับประชาชน : การทาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ได้บัญญัติความว่า บุคคลใดจะแสดงเจตนาโดยพินัยกรรมกาหนดการเผื่อตาย
ในเรื่องทรัพย์สินของตนเอง โดยหากประสงค์จะทาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองให้ผู้นั้นยื่นคาร้องตามแบบ พ .ก. ๑ ณ
สานักงานเขต โดยให้ผู้ทาพินัยกรรมแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมของตนเองต่อผู้อานวยการเขตและต่อ
หน้าพยานอย่างน้อย ๒ คนและพยานต้องไม่มีส่วนได้เสียในพินัยกรรม
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
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02354-4206/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 2.5 ชั่วโมง
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผู้ยื่นคาร้องตามแบบ พ.ก. 1
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
10 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

2)

การตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่รับคาร้องพร้อมตรวจสอบหลักฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (กรณีผู้ร้องประสงค์จะให้ออกไปทาพินัยกรรมนอก
สานักงานเขตต้องอยู่ในพื้นที่เขตปกครองของสานักงานเขต
นั้นและต้องจัดพาหนะรับส่งเจ้าหน้าที่
(หมายเหตุ: -)

15 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

3)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่สอบปากคาผู้ร้องและพยานบุคคลเพื่อยืนยันว่าขณะ
ทาพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
(หมายเหตุ: -)

30 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

4)

การพิจารณา
การจัดพิมพ์พินัยกรรม (พ.ก.2) และทาความเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ /ไม่
อนุมัติ
(หมายเหตุ: -)

45 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
(หมายเหตุ: (กรณีอนุมัติ
-อ่านข้อความที่ผู้ทาพินัยกรรมจดแจ้งให้ลงไว้ให้ผู้ทา

30 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

ลาดับ

6)

ขั้นตอน
พินัยกรรมและพยาน 2 คน ฟังต่อหน้า
-ผู้ทาพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อในพินัยกรรมต่อหน้าผู้
มีอานาจลงนาม
-ผู้มีอนาจลงนามอนุมัติในพินัยกรรม (พ.ก.2) พร้อม
ประทับตราประจาตาแหน่ง และลงนามในสมุดทะเบียน
พินัยกรรม
-ออกใบรับพินัยกรรมตามแบบ พ.ก. 7 (ถ้าประชาชนประสงค์
จะรับพินัยกรรมทันที่ไม่ต้องออกใบรับพินัยกรรม)
กรณีไม่อนุมัติ
แจ้งให้ผู้ร้องทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถอนุมัติการทา
พินัยกรรมได้และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์คาสั่งภายใน 15 วัน))
เจ้าหน้าที่ส่งมอบพินัยกรรมให้กับผู้ทาพินัยกรรมกรณีผู้ทา
พินัยกรรมจะรับพินัยกรรมทันทีต้องคัดสาเนาพินัยกรรมไว้
แล้วลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราประจาตาแหน่งแล้วเก็บ
สาเนาไว้
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) ใบคาร้องขอทาพินัยกรรม แบบ พ.ก.1
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร้องและพยานอย่างน้อย 2
คน)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

10 นาที

ฝ่ายปกครองสานักงาน
เขตราชเทวี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3) ใบรับรองแพทย์(ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)
4) สาเนาเอกสารอื่นๆที่เป็นการแสดงกรรมสิทธิ์ เช่นโฉนดที่ดิน
เป็นต้น
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) กรณีทาที่สานักงานเขต
(หมายเหตุ: (คู่ฉบับๆละ 10 บาท))
2)

กรณีทานอกสานักงานเขต
(หมายเหตุ: (คู่ฉบับๆ ละ 20 บาท))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 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 ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การทาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัดกรุงเทพมหานคร สานักปลัด
กรุงเทพมหานคร
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2)กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในมาตรา 1672 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การทาพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง ฝ่ายปกครอง สานักงานเขตราชเทวี ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 14/11/2559

