
ประกาศกรมบังคับคดี 
เรื่อง  การก าหนดโครงสร้าง  การจัดองค์การ  สรปุอ านาจหน้าที่  วิธดี าเนินงาน 

และสถานทีต่ดิต่อขอรบัข้อมูลข่าวสาร  ของกรมบงัคับคดี 
 

 

โดยที่กรมบังคับคดีได้มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี  
กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างและจัดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นตาม
ค าสั่งกรมบังคับคดีที่  47/2553  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2553  ค าสั่งกรมบังคับคดีที่   60/2554  
ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2554  ค าสั่งกรมบังคับคดีที่  762/2556  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน  2556  
ค าสั่งกรมบังคับคดีที่  241/2558  ลงวันที่  1  พฤษภาคม  2558  และค าสั่งกรมบังคับคดี 
ที่  583/2562  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2562  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กรมบังคับคดี  มีภารกิจเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  คดีล้มละลาย  และคดีฟ้ืนฟูกิจการ
ของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล  การช าระบัญชีตามค าสั่งศาล  การวางทรัพย์  การประเมินราคาทรัพย์สิน  และ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ด าเนินการยึด  อายัด  และจ าหน่ายทรพัย์สิน  รวบรวมทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย  ตลอดจนก ากับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้  เพ่ือให้เจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
การช าระหนี้จากลูกหนี้อย่างเป็นธรรม  โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการบังคับคดีแพ่งตามค าสั่งศาล 
(๒) ด าเนินการบังคับคดีล้มละลายตามค าสั่งศาล 
(๓) ด าเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามค าสั่งศาล 
(๔) ด าเนินการตรวจสอบสิทธิทางบัญชีของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับส่วนแบ่งจากคดี  ตรวจสอบ  

ค่าใช้จ่าย  และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบังคับคดี 
(๕) ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
(๖) รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู้มีสิทธิวางทรัพย์ 
(๗) ด าเนินการประเมินราคาทรัพย์สิน 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการเดินหมาย  ค าคู่ความ  หนังสือ  หรือประกาศของศาลหรือ

หน่วยงานภายในกรม 
(๙) พัฒนาระบบ  รูปแบบ  และวิธีการ  รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

ชั้นบังคับคดี 
(๑๐) บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบังคับคดี  และด้านอื่น  ๆ  

ในความรับผิดชอบของกรม 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของกรม  ตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  หรือตามค าสั่งศาล 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ 2 กรมบังคับคดีแบ่งส่วนราชการ  ดังต่อไปนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
   (๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
   (๒) กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย 
   (๓) กองบริหารการคลัง 
   (๔) กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
   (๕) - (๑๐)  กองบังคับคดีล้มละลาย  ๑ - ๖ 
   (๑๑) กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ 
   (๑๒) กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้ 
   (๑๓) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   (๑๔) - (๑๙)  ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๖ 
   (๒๐) กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 
   (๒๑) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี   
   (๒๒) สถาบันพัฒนาการบังคับคดี   
   (23) ส านักงานบังคับทางปกครอง 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
   ส านักงานบังคับคดีจังหวัด   
ข้อ 3 ในกรมบังคับคดี  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายในเพ่ือท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การด าเนินงานภายในกรมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมาย 
ข้อ 4 ในกรมบังคับคดี  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพ่ือท าหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหาร

ของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีหน้ าที ่
และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ 5 ส านักงานเลขานุการกรม  มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไปของกรม
และราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  หน้าที่และอ านาจดังกล่าว
ให้รวมถึง 

(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
(๒) รับเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนและหน่วยงานต่าง  ๆ  เกี่ยวกับ 

การขอความเป็นธรรม  และการขอความช่วยเหลือจากกรมในเรื่องการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
(๔) ประสานราชการ  ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  และ

ผลงานของกรม 
(๕) เสนอแนะการก าหนดนโยบาย  จัดท าแผน  และประสานแผนการปฏิบัติราชการของกรม 

ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของหน่วยงานภายในกรม 

(๖) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของกรม 

(๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลสภาพทรัพย์ที่ถูกยึด  ค าคู่ ความ  หนังสือ   
หรือประกาศ  และการเก็บส านวนในคดีแพ่ง  คดีล้มละลาย  คดีฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  คดีช าระบัญชี  
ตามค าสั่งศาล  และเอกสารด าเนินงานทั่วไป  รวมทั้งการรักษาทรัพย์ 

(๘) รับค าขอรับช าระหนี้  หมายศาล  ค าพิพากษา  และเอกสารอื่น  ๆ  ในคดีล้มละลาย  
รวมทั้งรับหมายบังคับคดีแทนส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานครตามที่ร้องขอ 

(๙) ด าเนินการตรวจสอบและรับรองข้อมูลบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมาย 
ข้อ 6 กองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตามและรวบรวมทรัพย์สิน  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ   

ของลูกหนี้ในคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๒) ค านวณเงินตามค าสั่งและค าร้องในส านวนคดี 
(๓) จัดการสะสางกิจการและติดตามทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย 
(๔) จัดท าบัญชีแบ่งทรัพย์สินในการบังคับคดีล้มละลายและการช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  

มอบหมาย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ข้อ 7 กองบริหารการคลัง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และ

ยานพาหนะของกรม 
(๒) จัดท าบัญชีเพื่อควบคุมเงินที่อยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดีและเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดี 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 8 กองบริหารทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ 9 กองบังคับคดีล้มละลาย  ๑ - ๖  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
(๒) ด าเนินการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลในฐานะผู้ช าระบัญชีตามค าสั่งศาล 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๑0 กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์  มีหน้าที่และอ านาจ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  พัฒนา  และวิจัยระบบและรูปแบบการบังคับคดีแพ่ง  การบังคับคดีล้มละลาย  

การฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  การวางทรัพย์  การติดตามและเฉลี่ยทรัพย์  การประเมินราคาทรัพย์สิน  
และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 

(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินและปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการก าหนดราคาทรัพย์ 

(๓) ประสานและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านการบังคับคดีกับองค์การ  หรือ
พนักงานต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศในด้านการบังคับคดี 

(๔) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา  งานที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  งานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม 

(๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ด้านการบังคับคดีและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
ของกรมแก่เครือข่ายวิทยากรตัวคูณ 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  
มอบหมาย 

ข้อ  ๑1 กองฟ้ืนฟูกิจการของลูกหนี้  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย 
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(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ  
มอบหมาย 

ข้อ  ๑2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
(๒) พัฒนา  ออกแบบ  และจัดวางระบบฐานข้อมูล  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 
(๓) เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูลในด้านต่าง ๆ  ของกรม 
(๔) วางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเพ่ือประโยชน์ในการบรหิารจัดการ

สารสนเทศและให้บริการแก่ประชาชน 
(๕) ก ากับ  ดูแล  และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์และรวบรวมฐานข้อมูลสารสนเทศของกรม  

รวมทั้งก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

(๖) ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และสนับสนุนทางวิชาการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่หน่วยงานภายในกรม 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  ๑3 ส านักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร  ๑ - ๖  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับแพ่งและการวางทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๑4 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม

สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายข้าราชการพลเรือนอย่างสม่ าเสมอ 
(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพ่ือรายงานผลให้อธิบดีพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมี  

ผู้ร้องเรียน  หรืออาจด าเนินการตามที่อธิบดีมอบหมาย  หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ  ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน

อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
(๔) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
(๕) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  หรือตามที่หัวหน้า

ส่วนราชการ  คณะกรรมการจริยธรรม  หรือตามที่  ก.พ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระ 
ของผู้ด ารงต าแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว 
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ข้อ  ๑5 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกีย่วกับคดไีกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ภายหลังจากศาลพิพากษาทั้งก่อน  และระหวา่ง

การด าเนินการบังคับคดี 
(๒) ติดตามและประเมินผลการไกล่เกลี่ยและจัดเก็บสถิติลักษณะของการเจรจาที่สัมฤทธิ์ผล  

จัดท าองค์ความรู้ในการด าเนินการ 
(๓) จัดอบรมผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยให้มีประสิทธภิาพ  รวมทั้งจัดอบรมเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกบั

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีให้แก่ประชาชน 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๑6 สถาบันพัฒนาการบังคับคดี  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการพัฒนาข้าราชการของกรม  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลกร 

ตลอดจนสนับสนุน  และประสานการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดอบรม  พัฒนาบุคลากรของกรมบังคับคดี  ให้มีความพร้อมทั้ง

ด้านความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการปฏิบัติงาน 
(3) ด าเนินการอบรมบุคลภายนอกให้มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมบังคับคดีและเรื่องอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวข้อง 
(4) ศึกษา  วิเคราะห์  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร  บริหารหลักสูตรให้เป็นไป  

ตามแผนงาน/โครงการ  และนโยบายของกรมบังคับคดี  รวมทั้งติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
และพัฒนา 

(๕) ผลิตและเก็บรักษาเอกสาร  ค าบรรยาย  หนังสือที่ใช้ในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา 
(๖) ด าเนินการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณในด้านการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลของกรมบังคับคดี 
(๗) จัดท าฐานข้อมูลวิทยากร  ฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของกรม  รวมทั้งการสรุป  

ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ  ๑7 ส านักงานบังคับทางปกครอง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(1) ด าเนินการเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่ง 

ทางปกครอง 
(2) ด าเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์ตามหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่ง 

ทางปกครอง 
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(3) ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหน่ายทรัพย์ที่ยึดมาโดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่น 
ตามค าสั่งศาล 

(4) ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีแสดงรายการรับ - จ่าย  และบัญชีส่วนเฉลี่ยเพื่อจ่ายให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียในคดี 

(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินในคดี  การบังคับทางปกครองและจัดท าบัญชี 
เพื่อควบคุมการเงินที่อยู่ระหว่างด าเนินการบังคับคดีและเงินที่เกี่ยวข้องในคดี 

(6) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป  งานธุรการ  งานธุรการคดี  งานสารบรรณ  งานรับส่งหนังสือ  
งานวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์  แผนงานโครงการ  งานบุคลากร  งานพัสดุทั่วไป  งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  งานเดินหมายและประกาศ  และจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดต่าง ๆ 

(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  18 ส านักงานบังคับคดีจังหวัด  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง  การบังคับคดีล้มละลาย  และการวางทรัพย์ในจังหวัด 
(๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี 
(๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับทางปกครอง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย 
ข้อ  19 สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร  หรือค าแนะน าในการติดต่อกับ

หน่วยงานของรัฐและเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในกรมบังคับคดี  เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  ดังนี้ 

(1) ส่วนกลาง  ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมบังคับคดี   
กลุ่มประชาสัมพันธ์  ส านักงานเลขานุการกรม  ชั้น  ๒  อาคารกรมบังคับคดี  เลขที่  ๑๘๙/๑   
ถนนบางขุนนนท์  แขวงบางขุนนนท์  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์  ๐  ๒๘๘๑  ๔๙๙๙  
ต่อ  ๑๑๕๕  โทรสาร  0  2433  0801  เว็บไซต์  http//www.led.go.th   

(2) ส่วนภูมิภาค  ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ณ  ส านักงานบังคับคดี
จังหวัดทั่วประเทศ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  28  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อรัญญา  ทองน้ าตะโก 
อธิบดีกรมบังคับคด ี
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