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วิธีท่ีตรวจสอบหรือเอาส่ิงของออกจากตู้นิรภัยของธนาคารท่ีรั

บฝากของมีค่าของผู้ท่ีเสียชีวิตในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ.2006 หรือหลังจากวันน้ัน 

 

ค าน า 

บทบัญญัติภาษีอากร2005(การยกเลกิภาษมีรดก)ได้ก าหนดการตรวจสอบห

รือเอาส่ิงของออกจากตู้นิรภัยของธนาคารทีร่ับฝากของมีคา่ของผูท้ี่เสียชีวติ

ในวันที่11กุมภาพันธค์.ศ.2006หรือหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการพลเ

รือนที่ภายใต้อ านาจของผู้อ านวยการของกรมกิจการพลเรือนอาจประกาศเ

รื่องการขอ“หนังสือรบัรองส าหรับความจ าเปน็ด้านการตรวจสอบตูน้ิรภยัขอ

งธนาคารที่รับฝากของมีค่า”(หนังสือรับรองส าหรับการตรวจสอบ)ส าหรับวัต

ถุประสงค์การตรวจสอบและ“การอนุญาตให้เอาสิง่ของออกจากตู้นริภยัของ

ธนาคารที่รับฝากของมีค่า”(การอนุญาตส าหรับการเอาออก)ส าหรับวัตถุประ

สงค์การเอาสิ่งของจ าเพาะออกตามมาตรา60Cถึงมาตรา60Iที่ระบใุนข้อบัญ

ญัติการพิสูจน์พินัยกรรมและการจดัการมรดก(หัวข้อ10)ตามกฎหมายฮ่องก

งที่เกี่ยวข้อง 

 เช่าตู้นิรภัยของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าตามวิธีดังต่อไปนี้ได้ - 

(a) ในนามผู้เสียชวีิตเพียงคนเดียว 

(b) เช่าตู้นิรภัยร่วมกับคนอื่นๆและสัญญาเชา่ก าหนด“การจดัส าหรับผู้เช่

าที่ยังมีชวีิตอยู”่กล่าวคือการเสียชีวติของผู้เช่าตู้นริภยัคนหนึ่งคนใด

ไม่มีผลต่อการเอาสิ่งของออกจากตู้นิรภัยโดยผู้เช่าอื่นๆยกตัวอยา่งเ

ช่นสัญญานี้ระบุโดยจ าเพาะว่าธนาคารจะยอมรับว่าผู้เช่าทีย่ังมชีวีิตอ

ยู่เป็นเพียงคนเดียวทีม่สีิทธิหรือผลประโยชนต์ามสัญญานี้ในกรณทีี่ผู้

คนหนึ่งคนใดท่ีเช่าตูน้ิรภยัที่รว่มกันเสยีชวีติ หรือ 

(c) เช่าตู้นิรภัยร่วมกับคนอื่นๆและสัญญาเชา่ไมก่ าหนด“การจัดส าหรบัผู้

เช่าที่ยังมชีีวติอยู”่ 

 



การตรวจสอบตู้นิรภัยของธนาคารท่ีรับฝากของมีค่า  

การขอหนงัสือรบัรองส าหรบัการตรวจสอบ 

ควรกรอกแบบฟอร์มส าหรับการขอการตรวจสอบตู้นิรภัยของธนาคารที่รบัฝ

ากของมีค่าของผู้เสยีชีวิต การขอด าเนินการโดยบคุคลดังต่อไปนีไ้ด้ - 

(a) ผู้ขอควรเป็นผู้จดัการมรดกตามพินัยกรรมของผู้เสียชวีิต 

(b) บุคคลที่มีบรุิมสิทธิในการจดัการมรดก หรือ 

(c) ผู้เช่าทีย่ังมีชวีิตอยู ่

ถ้าผู้เสียชีวติได้เช่าตูน้ิรภยัของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าร่วมกับคน

อื่นๆ 

ผู้ของควรมกีุญแจของตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า



เอกสารสนบัสนนุ 

ต้องการเอกสารดังต่อไปนี้(ต้นฉบับและส าเนา)เพื่อสนับสนุนการขอการตรว

จสอบตู้นิรภัยของธนาคารที่รบัฝากของมีค่า - 

(a) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวติ 

(b) มรณบตัรของผู้เสียชีวติ  

(c) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผูข้อ 

(d) ความปรารถนาสุดท้ายของผู้เสยีชีวติ(ถ้าผูข้อในฐานะผู้จัดการมรด

กตามพินัยกรรมของผูเ้สียชีวติ) 

(e) เอกสารใดๆที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวติกับผู้ขอเช่นใบ

ส าคัญการสมรสหรือสูติบัตร  

ในกรณทีี่ผูข้อไม่ใชผู่จ้ัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้เสียชวีิต 

(f) หนังสือการสละสิทธ์ิทีล่งนามโดยผู้ทีม่ีบุริมสทิธิในการจัดการมรดกอ

ย่างเป็นทางการ(ถ้าใช้ประโยชน์ได้) 

(g) มรณบตัรของผู้ทีม่ีบุรมิสิทธิในการจดัการมรดก(ถ้าใช้ประโยชน์ได้) 

(h) หนังสือมอบอ านาจที่ออกโดยผู้จัดการมรดกหรือบุคคลที่มบีุริมสิทธิใ

นการจัดการมรดก(ถ้าใช้ประโย 

ชน์ได)้ถ้าหนังสือมอบอ านาจไม่ได้จัดเตรียมโดยทนายความลงนามห

นังสือมอบอ านาจต่อหน้าญาติใกล้ชิดคนอื่น 

(i) เอกสารใดๆที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลที่ระบุในข้อที่(f)ข้อที่

(g)หรือข้อที่(h)กับผู้เสยีชีวติ(ถา้ใช้ประโยชน์ได้) 

(j) เอกสารใดๆที่พิสูจน์ตูน้ิรภยัของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าที่มีอยู่จริง

ตัวอย่างเช่นสัญญาเชา่ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่า 

โปรดอ้างถึงส่วนข้อความที่เกีย่วกับการตรวจสอบตูน้ริภยัของธนาคารทีร่บั

ฝากของมคีา่ในสถานการณ์พิเศษดังต่อไปนีด้้วย 

ซึ่งแถลงหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีต้องการส าหรับพฤตกิารณ์พิเศษ 

 

การนดัหมายตรวจสอบ 

ในเรื่องการออกหนังสอืรับรองส าหรับการตรวจสอบ 



ผู้ถือหนังสือรับรองควรนัดกับหน่วยสนับสนุนผู้รับมรดกของกรมกจิการพลเ

รือนเพ่ือตรวจสอบตู้นริภยัของธนาคารที่รับฝากของมีค่า 

เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยสนับสนุนผู้รับมรดกจะเข้ารว่มในกระบวนการตรวจสอบ 

 

กระบวนการตรวจสอบ 

ธนาคารจะขออนุญาตตรวจบัตรประจ าตัวของผู้ถือหนังสือรับรองและเจ้าหน้

าที่ธนาคารจะเข้ารว่มในกระบวนการตรวจสอบถ้าเช่าตู้นิรภัยของธนาคารที่

รับฝากของมีคา่รว่มกบัคนอื่นๆต้องการหนังสือรับรองส าหรับการตรวจสอบโ

ดยปกติและต้องมีอีกฝา่ยเข้ารว่มการตรวจสอบด้วยกล่าวคือผูจ้ัดการมรดกห

รือบุคคลที่มีบุรมิสิทธิในการจัดการมรดกหรอืผู้เช่าที่ยงัมีชวีิตอยู ่  

 

ซึ่งเป็นเง่ือนไขการตรวจสอบเอาเอกสารหรอืส่ิงของออกจากตู้นริภัยไม่ได้ใ

นระหว่างการตรวจสอบ 

ยกเว้นพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกันในสถานการณ์พิเศษถูกเอาออกจา

กตู้นิรภยัได ้

 

เอาพนิยักรรมออกจากตูน้ริภัย 

ถ้าได้พบพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกันในตู้นิรภยัของธนาคารที่รับฝาก

ของมีค่าในระหว่างการตรวจสอบและผู้ถือหนังสือรับรองเป็นผูจ้ัดการมรดก

หรือผู้จัดการมรดกคนหนึ่งที่ระบุชื่อส าเนาพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกัน

จะเก็บไว้ในตู้นริภัยจากนั้นธนาคารจะอนุญาตให้ผู้ถือเอาพบพินัยกรรมหรือ

เอกสารที่คล้ายกันออกจากตู้นิรภัยในกรณอีื่นๆธนาคารจะท าส าเนาพินัยกร

รมหรือเอกสารต้นฉบบัจะเก็บไว้ในตู้นริภัยและธนาคารจะให้ส าเนากับเจ้าห

น้าท่ีของรัฐที่เขา้รว่มการตรวจสอบผู้อ านวยการของกรมกิจการพลเรือนจะเ

ก็บไว้ส าเนาของพินยักรรมหรือเอกสารที่คลา้ยกันเป็นเวลาหกปีตามกฎหมา

ย 

 

การเตรยีมรายการสิ่งของ 



ในกรณทีี่ - 

(a) ไม่ได้พบพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกันในตู้นิรภยัของธนาคารที่รั

บฝากของมีค่า 

(b) ได้พบพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกันในตูน้ิรภยัของธนาคารที่รบั

ฝากของมีค่าและผู้ถือหนังสือรับรอ   งเป็นผูจ้ัดการมรดกทีร่ะบชุื่อ หรือ 

(c) ผู้ถือหนังสือรับรองเปน็ผู้เช่าที่ยังมีชวีิตอยูท่ีเ่ช่าตู้นิรภัยของธนาคาร

ที่รับฝากของมีค่ารว่มกัน 

ผู้ถือหนังสือรับรองส าหรับการตรวจสอบควรเตรยีมรายการสิ่งของในตู้นิรภั

ยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีธนาคารเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้

เช่าที่ยังมชีีวติอยู่ในกรณีท่ีเช่าตู้นริภยัของธนาคารทีร่ับฝากของมคี่าร่วมกัน

หรือผู้จัดการมรดก/ผูท้ี่มีบุริมสิทธิในการจดัการมรดกเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจจ

ะช่วยเตรยีมรายการสิง่ของถ้าจ าเป็น 

ผู้ถือหนังสือรับรองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐควรลงนามในต้นฉบับเพื่อยืนยันคว

ามจริงและความถูกต้องของรายการสิ่งของ 

 

ต้นฉบับของรายการสิง่ของจะถกูเก็บไว้โดยผู้ถือหนังสือรับรองบุคคลอื่นๆที่เ

ข้ารว่มการตรวจสอบจะได้รับส าเนา 

ผู้อ านวยการของกรมกิจการพลเรือนจะเก็บไว้ส าเนาขอรายการสิง่ของเป็นเ

วลาหกปตีามกฎหมาย 

 

การตรวจสอบตูน้ริภัยของธนาคารทีร่บัฝากของมคี่าในสถานการ

ณ์พเิศษ 

ถ้าได้พบพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกันในตู้นิรภยัของธนาคารที่รับฝาก

ของมีค่า แต ่

(a) พินัยกรรมหรือเอกสารที่คลา้ยกันไม่มีผลบังคับ 

(b) ไม่มีผู้จัดการมรดกที่ได้ระบชุื่อในพินัยกรรมหรือเอกสารที่คล้ายกนั 

(c) ผู้จัดการมรดกหรือผู้จดัการมรดกทั้งหมดที่ได้ระบชุื่อในพินัยกรรมห

รือเอกสารที่คล้ายกัน- 



(i) หาไม่เจอ 

(ii) ปฏิเสธที่จะท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการมรดก 

(iii) ตายไปแล้ว หรือ 

(iv) ไม่สามารถท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการมรดกเน่ืองจากเหตุผลอื่น 

บุคคลที่มีบรุิมสิทธิในการจดัการมรดกอาจจะขอหนังสือรับรองส าหรับการต

รวจสอบและต้องมีหลกัฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการขอ 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องจะถกูระบุไว้ในหนังสือรับรองส าหรับการตรวจสอบ 

 

เอาส่ิงของออกจากตู้นิรภัยของธนาคารท่ีรับฝากของมีค่า 

หลังจากได้เตรียมรายการสิ่งของเรียบร้อยแล้วเท่าน้ันจึงจะออกใบอนุญาตเ

พื่อเอาเอกสารพิเศษ(รวมถึงพินัยกรรมหรือเอกสารท่ีคล้ายกัน)หรือส่ิงของออกจา

กตู้นิรภัยของธนาคารท่ีรับฝากของมีค่าของผู้เสียชีวติการเอาเอกสาของออกจา

กตู้นิรภัยของธนาคารท่ีรับฝากของมีค่าตามกฎหมายในกรณีท่ี - 

(a) จ าเป็นต้องเสนอเอกสารเพ่ือขอการจัดการมรดกอย่างรวบรัด 

การอนุญาตให้เป็นตัวแทนหรือการประทับตราส าหรับการอนุญาตต่

างประเทศหรือจ าเป็นต้องเสนอเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกัน 

(b) (i) ในตอนพบครั้งแรก เอกสารนี้เป็นของคนอืน่แต่ไม่ใชผู่้เสียชีวิต 

(ii) มีคนต้องการเอกสารนีโ้ดยด่วน และ 

(iii) การเอาเอกสาของออกจากตู้นิรภัยจะไม่ท าให้เป็นผลร้ายต่อสิทธิท่ีถู

กต้องและผลประโยชน์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายของบุคคลใดๆจากมรด

กของ 

ไม่อนุญาตให้เอาเอกสารที่มีมลูค่าที่เกี่ยวกับเงินตราและสิ่งของออกจากตู้นิร

ภัยของธนาคารทีร่ับฝากของมีค่า 

ยกเว้นในกรณีที่ผูข้อเป็นผู้เช่าทีย่ังมีชวีิตอยูท่ี่เช่าตู้นริภยัของธนาคารที่รบัฝ

ากของมีค่าร่วมกันทีม่กีารจดัส าหรับผู้เช่าทีย่ังมีชวีิตอยู่ในสถานการณ์พิเศษ 

 

การขออนญุาตเพื่อเอาสิง่ของออกจากตู้นริภัยของธนาคารทีร่บัฝา

กของมคีา่ 



บุคคลดังต่อไปนีข้ออนุญาตส าหรับการเอาสิ่งของออกจากตู้นริภยัของธนาค

ารที่รับฝากได ้- 

(a) ผู้ขอควรเป็นผู้จดัการมรดกตามพินัยกรรมของผู้เสียชวีิต 

(b) บุคคลที่มีบรุิมสิทธิในการจดัการมรดก หรือ 

(c) ผู้เช่าทีย่ังมีชวีิตอยู ่

ถ้าผู้เสียชีวติได้เช่าตูน้ิรภยัของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าร่วมกับค

นอ่ืนๆ 

 

การเช่าตูน้ริภยัของธนาคารทีร่บัฝากของมีคา่รว่มกนัทีม่กีารจดัส า

หรบัผู้เชา่ที่ยงัมีชวีติอยู่ 

ในกรณทีี่สัญญาเช่าตูน้ิรภยัของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าร่วมกันมีการจัด

ส าหรับผู้เช่าที่ยังมชีีวติอยู่ผู้เช่าที่ยังมีชีวติอยู่อาจจะขอใบอนุญาตเพ่ือเอาเอ

กสารและสิง่ของที่เป็นของผู้เช่าที่ยังมชีีวติอยู่ออกจากตู้นริภยัของธนาคาร

ที่รับฝากของมีค่าควรท าค าขอตามแบบฟอรม์HAEU4Aและผู้เช่าที่ยังมีชวีิต

อยู่ต้องได้รบัการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้จัดการมรดกตามพินัยก

รรม/ผูท้ี่มีบุรมิสิทธิในการจดัการมรดกและต้องมีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรร

ม/ผู้ทีม่ีบุริมสิทธิในการจัดการมรดกอยู่ต่อหน้าด้วย 

จึงจะเอาสิ่งของออกจากตู้นริภยัได ้

 

หลังจาก12เดือนต่อไปตั้งแตว่ันที่เสียชีวิตของผู้เสียชวีิตผู้เช่าทีย่ังมีชีวติอยู่อ

าจจะใช้สิทธิของตนเองในการเข้าพบตู้นิรภัยของธนาคารทีร่ับฝากของมีค่า

ในกรณีท่ีรายการส่ิงของในตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าได้เตรียมต

ามเง่ือนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแลว้ไม่จ าเป็นต้องขออนญุาตเ

พื่อเอาสิ่งของออกจากตู้นิรภัย 

แต่ธนาคารอาจขอหลกัฐานท่ีเพียงพอเพ่ือพิสูจน์ว่าผู้เสียชีวติตายไปมากกว่

า 12 เดือนแลว้ 

 

ควรท าค าขออนุญาตอื่นๆเพือ่เอาสิง่ของออกจากตูน้ริภยัของธนาคารทีร่บัฝ



ากของมคีา่ท่ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ระบุไว้หัวเรื่องการเอาสิ่งของออกจากตู้

นิรภยัของธนาคารที่รบัฝากของมีค่าดังกลา่วข้างต้นตามแบบฟอรม์HAEU4

B 

 

ในกรณีท่ีผู้เสียชีวติเชา่ตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่ารว่มกับคนอื่นๆ

ผู้ขอต้องไดร้ับการอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากฝา่ยอื่น(ตัวอย่างเช่นใน

กรณีที่ผูข้อเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม/ผู้ทีม่ีบุริมสิทธิในการจัดการม

รดกอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูเ้ช่าที่ยังมชีีวติอยู่ในกรณีทีผู่้ขอเป็นผู้เช่าทีย่ังมีชวีิตอ

ยู่อีกฝา่ยหน่ึงเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม/ผู้ที่มีบรุิมสิทธิในการจัดการ

มรดก) 

 

เอกสารสนบัสนนุ 

ต้องการเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อสนับสนุนการขออนุญาตเพ่ือเอาส่ิงของออกจ

ากตู้นริภยัของธนาคารที่รับฝากของมีค่า - 

(a) บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของผูข้อ 

(b) รายการสิ่งของในตู้นิรภยัของธนาคารที่รับฝากของมีค่า 

(c) ความปรารถนาสุดท้ายของผู้เสยีชีวติ 

ถ้าผูข้อในฐานะผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้เสียชีวติและส า

เนาของพินัยกรรมยังไม่ได้จัดเตรยีมไว้ให้กอ่นหน้าน้ี  

(d)

 เอกสารใดๆที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียชีวติกับผู้ขอเช่น

ใบส าคัญการสมรสหรอืสูติบัตร 

ในกรณทีี่ผูข้อไม่ใชผู่จ้ัดการมรดกตามพินัยกรรมของผู้เสียชวีิตแ

ละเอกสารที่เกีย่วข้องยังไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ก่อนหน้าน้ี 

(e)

 หนังสือการสละสิทธ์ิทีล่งนามโดยผู้ทีม่ีบุริมสทิธิในการจัดการมร

ดกอย่างเป็นทางการ 

ถ้าใช้ประโยชน์ไดแ้ละเอกสารที่เกี่ยวข้องยงัไม่ได้จัดเตรยีมไว้ให้



ก่อนหน้าน้ี  

(f) มรณบตัรของผู้ทีม่ีบุรมิสิทธิในการจดัการมรดก 

ถ้าใช้ประโยชน์ไดแ้ละเอกสารที่เกี่ยวข้องยงัไม่ได้จัดเตรยีมไว้ให้

ก่อนหน้าน้ี 

(g)

 เอกสารใดๆที่พิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลที่ระบุในข้อที่(e)

และข้อที่(f) กับผู้เสียชีวติ(ถา้ใช้ประโยชน์ได้) 

และด าเนินการขอที่เกีย่วข้องโดยกรอกแบบฟอร์ม HAEU4A 

(h)  

เอกสารที่พิสูจนก์รรมสิทธ์ิเอกสารและ/หรือสิ่งของที่จะถูกเอาออก

ของผู้เช่าที่ยังมชีีวติอยู่ 

 

ค าให้การทีเ่ปน็ลายลักษณ์อกัษร 

หลังจากหน่วยสนับสนุนผู้รับมรดกได้ตรวจสอบการขออนุญาตเพ่ือเอาส่ิงข

องออกจากตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าอาจจะขอให้ผูข้อสาบาน/

ให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการสาบานเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงและ

ความถกูต้องของข้อเท็จจริงทีร่ะบุไว้ในค าขอ 

 

การขอส าเนา/ส าเนาท่ีถูกต้องท่ีได้รับการรับรองของเอกสารท่ีเก็บไว้โ

ดยผู้อ านวยการกรมกิจการพลเรือน 

บุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมอาจจะขอส าเนา/ส าเนาท่ีถูกต้องท่ีได้รับการรับรอ

งของพินัยกรรมหรือเอกสารท่ีคล้ายกันในตู้นิรภยัของธนาคารที่รับฝากของมีค่

าหรือส าเนาของรายการส่ิงของในตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าท่ีเก็บ

ไว้โดยผู้อ านวยการกรมกิจการพลเรือน 

ผู้ขอต้องช าระค่าธรรมเนียมส าหรับส าเนา/ส าเนาท่ีถูกต้องท่ีได้รับการรับรอง 

• ในกรณท่ีีขอส าเนาของพินัยกรรมหรือเอกสารท่ีคล้ายกันผู้ขอต้องเป็นผู้

ที่มีบุริมสิทธิในการจดัการมรดกและมีเป้าหมายที่จะขออนุญาตให้จัด

การมรดกของผู้เสียชวีิต 



พินัยกรรมหรือเอกสารท่ีคล้ายกันเป็นเอกสารท่ีจ าเป็นหรือเอกสารท่ีเก่ียว

ข้องส าหรับการขออนุญาตให้จัดการมรดก 

• ในกรณท่ีีขอส าเนาของรายการส่ิงของผู้ขอต้องเป็นผู้ทีม่ีสิทธิท่ีถูกต้องต

ามกฎหมายในมรดกของผู้เสียชวีิตหรือผู้เช่าที่ยังมีชวีิตอยู่ที่เช่าตู้นริภั

ยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าร่วมกับผู้เสียชีวติ  

 

การขอส าเนา/ส าเนาท่ีถูกต้องท่ีได้รับการรับรองของพินัยกรรมหรือเอกสารท่ีคล้า

ยกันในตู้นิรภยัของธนาคารทีร่ับฝากของมีคา่หรือส าเนาของรายการส่ิงของใ

นตู้นิรภัยของธนาคารที่รับฝากของมีค่าท่ีเก็บไว้โดยผู้อ านวยการกรมกิจการพ

ลเรือนควรกรอกแบบฟอร์มHAEU6A หรือ HAEU6B ตามล าดับ  

 

แบบฟอร์ม  

ขอส าเนาของแบบฟอร์ม HAEU3 HAEU4A HAEU4B HAEU6A และ 

HAEU6B 

ท่ีใช้ประโยชน์ไดจ้ากหน่วยสนับสนุนผู้รบัมรดกของกรมกิจการพลเรือน(ส า

หรับรายละเอียดการตดิต่อโปรดอ้างถึงสว่นการสอบถามดังต่อไปนี้)อีกทางเ

ลือกหนึ่งแบบฟอร์มดาวน์โหลดจากเว็บไซตด์ังต่อไปนี้ได้ 

http://www.had.gov.hk/estates 

 

สอบถามขอ้มลู 

ถ้าท่านมีค าถามใดๆทีเ่กี่ยวกับการตรวจสอบหรือเอาส่ิงของออกจากตู้นิรภยั

ของธนาคารทีร่ับฝากของมีค่าของผู้ที่เสียชวีิตในวันที่11กุมภาพนัธ์ค.ศ.20

06หรือหลังจากวันนั้นท่านติดต่อหน่วยสนับสนุนผู้รับมรดกของกรมกิจการ

พลเรือนได ้– 

 

• ที่อยู่ เลขที:่ 3/F ศูนยธ์อร์นตัน 130 ถนนเฮนเนสซี่ ว่านไจ ๋ฮ่องกง  

• โทรศัพท:์ 2835 1535 

• โทรสาร: 2122 9497 

http://www.had.gov.hk/estates


• อีเมล: ebsu@had.gov.hk 

• เว็บไซต:์ http://www.had.gov.hk/estates 

 

ส าหรับการจัดการมรดกของผู้ที่เสียชีวิตในวันที่ 11 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2006 

หรือหลังจากวันนั้น 

กรณุาติดต่อส านักงานภาษีทรัพย์สินของกรมสรรพากรฮ่องกง โทรศัพท์ 

2594 3240 

 

กรมกิจการพลเรือน  

เมษายน ค.ศ. 2007 

พิมพ์โดยกรมโลจิสติกส์รัฐบาล 

 

ebsu@had.gov.hk
http://www.had.gov.hk/estates

