บทความ ๗๙/๒๕๕๙
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม
คณะกรรมการข้อมูล ข่าวสารยังมี อีกหน้าที่ห นึ่งในการตอบข้อหารือ กรณี ที่ห น่วยงานของรัฐ
มีหนังสือไปหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
เรื่ อ งนี้ น่ าสนใจ ว่าข้ อ มู ล ข่ าวสารส่ ว นบุ ค คลซึ่ งปกติ จ ะได้ รับ ความคุ้ ม ครอง แต่ ก รณี นี้ ส ามารถเปิ ด เผยได้
เมื่ออ่านแล้วหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นที่ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลอยู่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้ครับ
เรื่องนี้กรมบังคับคดี ได้หารือว่า ได้มีหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอให้แจ้งเลขประจาตัว
ประชาชนของลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินบานาญให้กับกรมบังคับคดี เนื่องจากปัจจุบันกรมบัญชีกลางจะส่งเงินของ
ลูกหนี้ในคดีล้มละลายทั้งจานวนที่ถูกอายัดเงินบาเหนจจบานาญเข้าบัญชีเงินาากของกรมบังคับคดี และข้อมูล
การเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่กรมบังคับคดีได้รับจากธนาคารกจไม่มีเลขประจาตัวประชาชนหรือแม้แต่ชื่อลูกหนี้
มีเพียงจ านวนเงิน ที่ตรวจสอบให้ ตรงกัน เท่านั้น หากได้เลขประจาตัวประชาชนไปกรมบังคับคดีจะสามารถ
ทางานและบริ การประชาชนได้เรจวขึ้น รวมทั้งออกใบเสรจจรับเงินได้โดยไม่ต้องรอทะเบียนจ่ายตรง ลดความ
ผิดพลาดการรับเงิน และจ่ายเงิน เมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นการที่กรมบังคับคดีขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ตามมาตรา ๒๔ หรื อ ไม่ และกรมบั ญชี กลางสามารถเปิ ดเผยข้ อมู ลดั งกล่ าวให้ ได้ หรื อไม่ ประเดจ นหารือกจ มี
๒ ประเดจนนี้แหละครับ
คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาเหจนว่าข้อมูล
เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ รับ บ านาญเป็นข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ สิ่ งเฉพาะตัว บุคคลที่ถูกอายัดเงิน
บานาญ เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา ๔ ซึ่งโดยปกติการเปิดเผยต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ คือต้อง
ได้ รั บ ความยิ น ยอมเป็ น หนั ง สื อ จากเจ้ า ของข้ อ มู ล นั้ น ก่ อ น หรื อ เข้ า ข้ อ ยกเว้ น ตามมาตรา ๒๔ (๑) – (๙)
ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพื่อใช้ปฏิบัติตามหน้า ที่ หน่วยงานของรัฐ
ที่ทางานด้านวางแผน สามะโนต่างๆ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อสืบสวน สอบสวน ฟ้องคดี
เปิดเผยเพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล และต่อศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจ
ตามกฎหมายที่จะขอข้อมูลดังกล่าว รวม ๘ – ๙ คนนี่แหละครับ การที่กรมบังคับคดีขอข้อมูลเลขประจาตัว
ประชาชนของลูกหนี้ที่ถูกอายัดเงินบานาญจากกรมบัญชีกลางเพื่อดาเนินการอายัดเงินบานาญของลูกหนี้ในคดี
ล้มละลาย เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ของกรมบังคับคดี ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทาให้สามารถ
ดาเนินการได้สะดวกรวดเรจวขึ้น ลดความผิดพลาดการรับเงินและจ่ายเงินค่าเลี้ยงชีพให้ลูกหนี้ได้อีกด้วย ดังนั้น
กรมบัญชีกลางจึงสามารถเปิดเผยข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนของบุคคลผู้รับบานาญที่ถูกอายัดเงินบานาญ
ในคดีล้มละลายให้แก่กรมบังคับคดี ได้ตามมาตรา ๒๔ (๘) คือ ต่อศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมาย
ที่จะขอข้อมูลดังกล่าว
การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐครับ เกษียณไปแล้วยังโดนตามยึดเงิน ขอให้ข้าราชการรุ่น
ใหม่ๆ ใช้ชีวิตแบบพอเพียง อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับหน่วยงานที่มีเงินเดือนสูง มีโบนัสสิ้นปีเรากจจะอยู่ได้อย่างมี
ความสุข ต้องการหารือ ปรึกษาการใช้สิทธิหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ติดต่อได้ที่สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓
๔๖๘๐ www.oic.go.th “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ( หารือ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙)

บทความ ๘๐/๒๕๕๙
วีระเชษฐ์ จรรยากูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เงินกองทุนของหน่วยงาน ก็เปิดเผยได้ครับ
การบริหารเงินไม่ใช่เรื่องง่ายครับ โดยเฉพาะเงินที่ไม่ใช่เงินส่วนตัว แต่ถ้า บริหารอย่างถูกต้อง
ตามระเบี ยบ มีความโปร่งใสพร้อมให้ ร่วมตรวจสอบได้กจจะเป็นประโยชน์ห ลายา่ ายครับ ในเดือนมิถุนายน
๒๕๕๘ มีเรื่องอุทธรณ์รวม ๒๑ เรื่อง เรื่องนี้กจเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจครับ
เรื่องนี้นางดอกลาดวนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับหนึ่งได้มีหนังสือ ๒ ฉบับไปถึงผู้อานวยการองค์การ
เภสัชกรรม และประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเพื่อขอสาเนาข้อมูลข่าวสาร ๒ รายการ คือ ข้อมูล
การรับ – จ่ายเงินในบัญชีกองทุนดอกพิกุล ย้อนหลัง ๒ ปี และเอกสารการรับเข้า และการเบิกจ่ายเงินย้อนหลัง
๒ ปี ต่อมาองค์การเภสัชกรรมมีหนังสือแจ้งนางดอกลาดวนว่า เงินกองทุนดอกพิกุลไม่ใช่งบประมาณราชการ
เอกสารที่เกี่ย วข้องของกองทุ น จึ งไม่ ใช่ข้อมู ล ข่าวสารของราชการ นางดอกล าดวนจึงมี ห นั งสื ออุท ธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
นางดอกลาดวนชี้แจงเหตุผลที่ต้องการข้อมูลข่าวสารว่า ตนเองเหจนว่า พนักงานขององค์การ
เภสัชกรรมทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนฯ แต่การเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ตามระเบียบ และยังมีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่า มีการเบิกจ่ายเงินโดยไม่มีใบเสรจจไปแสดง และหากจะว่าไม่ใช่
เงิน ราชการ แต่ กจ เป็ น เงิน ที่ ใช้ จ่ ายในกิ จ การขององค์ก ารเภสั ช กรรม คณะกรรมการบริห ารกองทุ น ฯ กจเป็ น
พนั ก งานองค์ การฯ ข้ อ มู ล ทั้ งหมดอยู่ ในความครอบครองและควบคุ ม ดู แ ลโดยองค์ ก ารเภสั ช กรรม ซึ่ งเป็ น
รัฐวิสาหกิจ จึงเป็นหน่วยงานของรัฐ ข้อมูลข่าวสารที่ขอทั้ง ๒ รายการ จึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
า่ายผู้แทนองค์การเภสัชกรรมกจชี้แจงว่า ที่มาของเงินกองทุนดอกพิกุลนั้น เดิมเป็นกองทุนสนับสนุนการกีฬา และ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การเภสัชกรรม แต่มีรายจ่ายบางรายการที่เบิกจากองค์การฯ ไม่ได้ จึงตั้งกองทุน
ดอกพิกุลขึ้น และโอนทรัพย์สินกองทุนกีฬาเข้าเป็นของกองทุนดอกพิกุล มีคณะกรรมการบริหารที่แต่งตั้งโดย
ผู้ อ านวยการองค์ ก ารเภสั ช กรรม รายได้ ม าจากการแข่ งขั น กอล์ ฟ เงิน กองทุ น จึ งเป็ น เงิน นอกงบประมาณ
การเบิ กจ่ายกจไม่เป็ น ไปตามระเบี ย บราชการ ส าหรับข้อมูล ข่าวสารที่ นางดอกล าดวนมีคาขอนั้นกจไม่ได้เป็ น
ความลับ เปิดเผยได้ แต่ที่ปฏิเสธเพราะต่อไปอาจมีผู้ขอข้อมูลดังกล่าวมากขึ้น และอาจเป็นปัญหาในองค์กรได้
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฟังทั้งสองา่ายแล้วมีประเดจนพิจารณาว่า ตั้งใจ
อ่านนะครับ ข้อมูลข่าวสารตามที่ขอเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการหรือไม่ ซึ่งจากข้อเทจจจริงองค์การเภสัชกรรม
เป็ นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็ นหน่ วยงานของรั ฐ และกองทุนดอกพิ กุลจัดตั้งขึ้นตามระเบียบองค์การเภสั ชกรรมว่าด้วย
กองทุนดอกพิกุล พ.ศ. ๒๕๔๖ มีวัตถุประสงค์ การควบคุมดูแล ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลขององค์การเภสัชกรรมจึงเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการ แล้วจะเปิดเผยให้ได้หรือไม่? คณะกรรมการ
วินิจฉัยเหจนว่า ข้อมูลการรับ-จ่ายเงินในบัญชีกองทุนดอกพิกุล ไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ ที่ไม่ต้องเปิดเผย แต่การ
เปิดเผยให้พนักงานทราบ จะแสดงให้เหจนความถูกต้องโปร่งใสการรับ-จ่ายเงินกองทุน จึงวินิจฉัยให้องค์การเภสัชกรรม
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งสองรายการ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องให้นางดอกลาดวน
นี่ กจเป็ นอีกหนึ่ งเรื่องครับที่ใช้สิ ทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการตรวจสอบการ
บริหารงานของหน่ วยงานของรัฐ ถ้าเพื่อความโปร่งใสในการบริหารเงินแล้ ว ต้องเปิดเผยได้ครับ ต้องการหารือ
ปรึกษาการใช้สิ ทธิห รื อปฏิบั ติให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติข้อมูล ข่าวสารของราชการติดต่อได้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการ ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๐
www.oic.go.th “เราพร้อมเปิดเผย เปิดเผย และเปิดเผย” ( สค ๓๘/๒๕๕๘ )

