
ประกาศกรมบังคับคดี 
เรื่อง  การจัดระบบขอ้มูลขา่วสารสว่นบุคคลของกรมบังคับคดี 

 
 

ตามที่กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ  กรมบังคับคดี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  และหน้าที่และอ านาจของกรมบังคับคดี  
กระทรวงยุติธรรม  ให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันจะท าให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอ านาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา  ๒๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐   
ที่บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
และตรวจสอบแก้ไขให้ข้อมูลถูกต้องอยู่เสมอ  และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ  
กรมบังคับคดี  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กรมบังคับคดีจึงยกเลิกประกาศกรมบังคับคดี  เรื่อง  การด าเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  ลงวันที่   
๓๑  มกราคม  ๒๕๔๕  และออกประกาศการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมบังคับคดี  ดังนี้ 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลบุคคลกรมบังคับคดี 
ข้อ ๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
  ๑.๑ ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
  ๑.๒ ลูกจ้างประจ า 
  ๑.๓ พนักงานราชการ 
  ๑.๔ ลูกจ้างชั่วคราว 
ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  2.1 ทะเบียนประวัติข้าราชการ  (ก.พ.7) 
  2.2 แฟ้มประวัติข้าราชการ 
  2.3 ระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมบังคับคดี 
ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
  ๓.๑ ใช้ในการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี 
  ๓.๒ ใช้ในการอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
ข้อ ๔ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
  4.1 เจ้าของข้อมูลยื่นค าขอ  (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด)  ตรวจดูด้วยตนเอง   

หรือมอบอ านาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นค าขอตรวจดูข้อมูลของตน  ต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล   
กรมบังคับคดี 

  4.2 เจ้าของข้อมูลมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอตรวจดูข้อมูลมายังกองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  กรมบังคับคดี 
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ข้อ ๕ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  5.1 การขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการ  (ก.พ.7)  และระบบ

ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของกรมบังคับคดี  เจ้าของข้อมูลเป็นผู้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยท าหนังสือ  
พร้อมแนบหลักฐาน  ที่รับรองส าเนาถูกต้อง  เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงระดับกอง   
แล้วส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมบังคับคดี   

  5.2 การขอแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด  เจ้าของข้อมูลด าเนินการตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการแก้ไข  วัน  เดือน  ปีเกิด  ในทะเบียนประวัติข้าราชการ  พ.ศ.  2548  
และหนังสือส านักงาน  ก.พ.  ที่  นร  1006/ว  12  ลงวันที่  9  กันยายน  2559  โดยเสนอ 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงระดับกอง  แล้วส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรมบังคับคดี 

ข้อ ๖ แหล่งที่มาของข้อมูล 
  ๖.๑ เจ้าของประวัติ  หรือเจ้าของข้อมูล 
  ๖.๒ ค าสั่งบรรจุ  แต่งตั้ง  โยกย้าย  โอน  เลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี   
  ๖.๓ ค าสั่งลงโทษทางวินัย 
  ๖.๔ ประกาศหรือหนังสือราชการประเภทอื่น ๆ 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลบุคคลในกระบวนการบังคับคดี 
ข้อ ๑ ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว้ 
  ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีโดยค าสั่งศาลหรือค าพิพากษา

ของศาล  ประกอบด้วย  บุคคลในกระบวนการบังคับคดีแพ่ง  การบังคับคดีล้มละลาย  การฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้  การวางทรัพย์  การช าระบัญช ี บังคับทางปกครอง  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ดังนี้ 

  ๑.๑ โจทก์/เจ้าหนี้/ผู้ร้อง/ผู้ร้องขอ 
  ๑.๒ จ าเลย/ลูกหนี้/ผู้คัดค้าน 
  ๑.๓ ผู้ซื้อทรัพย์ 
  ๑.๔ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี 
  ๑.๕ ผู้ท าแผน 
  ๑.๖ ผู้บริหารแผน 
  ๑.๗ ผู้วางทรัพย์ 
ข้อ ๒ ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
  ประเภทข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลในกระบวนการบังคับคดี  ประกอบด้วย  ชื่อ - ชื่อสกุล  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  หมายบังคับคดี  ศาล  หมายเลขคดีแดง  หมายเลขเก็บ  ค าสั่งศาล  หรือ  
ค าพิพากษา  วันที่ตั้งเรื่องบังคับคดี  ทรัพย์ที่ถูกบังคับคดี   

  2.1 เอกสารส านวนการบังคับคดี   
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  2.2 ระบบงานบังคับคดีแพ่ง  ระบบงานบังคับคดีล้มละลาย  ระบบงานฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้  ระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

ข้อ ๓ ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ 
  ๓.๑ ใช้ในการบริหารจัดการคดี 
  ๓.๒ ใช้ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล 
ข้อ ๔ วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล 
  ยื่นค าร้องขอดูข้อมูลต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี  หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของส านวน  

โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี  หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าของส านวน  หรือผู้อ านวยการกอง  
ผู้อ านวยการส านักงาน  เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

ข้อ ๕ วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  ๕.๑ เจ้าของข้อมูลยื่นค าร้องขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของตน

หรือเกี่ยวกับตนเองได้  พร้อมแนบหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ 
  ๕.๒ เจ้าพนักงานบังคับคดี   หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าของส านวน   

เป็นผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานบังคับคดี 
ข้อ ๖ แหล่งที่มาของข้อมูล 
  ๖.๑ หมายบังคับคดี 
  ๖.๒ ค าสั่งศาล  หรือค าพิพากษา 
  6.3 ค าร้อง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อรัญญา  ทองน้ าตะโก 
อธิบดีกรมบังคับคด ี
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