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IAP – คณะกรรมการอทุธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel) 
PDAC  – คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการเปิดเผยข้อมลู (Public Disclosure Advisory  
  Committee) 
 

นิยาม 
 
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ - ประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบจาก

โครงการท่ี ADB ให้การสนบัสนนุไมท่างใดก็ทางหนึง่ 
คณะกรรมการบริหาร - หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้หมายถึงคณะกรรมการบริหารของ 

ADB 
ผู้กู้ ยืม - ในกรณีท่ีเป็นโครงการภาครัฐ หมายถึงผู้ รับความชว่ยเหลือจาก 

ADB 
ลกูค้า - เม่ือใช้กบัโครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการกบัภาครัฐ หมายถึง ผู้กู้ ยืม ผู้

ได้รับประโยชน์จากการค า้ประกนั  ผู้จดัการกองทนุ  ผู้ได้รับเงิน
ลงทนุของ ADB  หรือองค์กรในลกัษณะคล้ายคลงึกนันีท่ี้ ADB 
เข้าไปปลอ่ยกู้  ค า้ประกนัให้ หรือลงทนุ 

โครงการท่ีไมไ่ด้ด าเนินการ    
กบัภาครัฐ 

- โครงการใดก็ตามท่ีได้เงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้  การค า้ประกนั 
การลงทนุในหุ้น หรือการจดัหาเงินทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ ท่ี (1) ไมไ่ด้มี
ประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลใดเป็นผู้ค า้ประกนั หรือ (2) มีการค า้
ประกนัโดยประเทศสมาชิกหรือรัฐบาลภายใต้เง่ือนไขท่ีไมไ่ด้เปิด
โอกาสให้ ADB สามารถท่ีจะเร่งรัด หยดุ หรือยกเลิกเงินกู้  หรือการ
ค า้ประกนัระหว่าง ADB กบัประเทศสมาชิกท่ีเก่ียวข้องได้ ในกรณี
ท่ีเกิดการผิดช าระหนีโ้ดยผู้ค า้ประกนัขึน้ 
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โครงการในภาครัฐ - โครงการใดก็ตามท่ีได้รับเงินทนุมาจากแหลง่เงินกู้    เงินให้เปลา่ 
หรือวิธีการจดัหาเงินทนุอ่ืนๆ ท่ี (1) มีการเสนอให้กบัประเทศ
สมาชิก หรือ (2) ประเทศสมาชิกเป็นผู้ค า้ประกนั 

ทนัที - “ทนัทีท่ี” ได้รับอนมุตั ิแจ้ง เสร็จสมบรูณ์ รับรอง ปรึกษาหารือ ออก
ได้รับ หรือสง่เอกสาร หมายความว่าโดยพลนัตามแก่เหตสุมควร 
และไมเ่กิน 2 สปัดาห์ (14 วนัตามปฏิทิน) นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตั ิ
แจ้งเวียน เสร็จสมบรูณ์ รับรอง ปรึกษาหารือ ออกได้รับ หรือสง่
เอกสาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“เอกสารนีแ้ปลจากต้นฉบบัภาษาองักฤษเพ่ือให้มีการเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง ธนาคารพฒันาเอเชีย (ADB) ได้
พยายามตรวจสอบมาตรฐานการแปลอย่างดีท่ีสดุ อยา่งไรก็ดี ภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของ ADB และ
ต้นฉบบัภาษาองักฤษของเอกสารชิน้นีเ้ทา่นัน้ท่ีถือวา่เป็นเอกสารแท้จริงและเป็นทางการฉบบัเดียว การอ้างอิง
ในทกุกรณีต้องอ้างอิงเป็นภาษาองักฤษตามต้นฉบบัภาษาองักฤษของเอกสารนี ้” 
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I. ความเป็นมา 
 

1. การทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะของ ADB ซึง่ก าลงัด าเนินอยู่ในขณะนี ้ เป็นการทบทวนตาม
ก าหนดเวลาท่ีได้ระบไุว้ในยอ่หน้าท่ี 144 ของเอกสารนโยบายการส่ือสารสาธารณะ  ท่ีระบใุห้ท าการ
ทบทวนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 5 ปีนบัจากวนัท่ี  2  เมษายน พ.ศ. 2555  ซึง่เป็นวนัท่ีนโยบายมีผลบงัคบั
ใช้อยา่งเป็นทางการ  หลงัจากท่ีคณะกรรมการบริหารของ ADB  ได้ให้ความเห็นชอบตอ่นโยบายการ
ส่ือสารสาธารณะไปเม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม พ.ศ. 2554    

 
2. จดุประสงค์ของการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะก็เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่  การเปิดเผยข้อมลู 

และหลกัปฏิบตัขิอง  ADB ท่ีเก่ียวกบัการสร้างความโปร่งใสให้แก่องค์กรนัน้ยงัทนัตอ่เหตกุารณ์และยคุสมยั
อยู ่ และเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายและหลกัปฏิบตัขิององค์กรพหภุาคีอ่ืนๆ ซึง่มีสถานะใกล้เคียงกบั 
ADB  ในการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะนี ้ ADB จะน าบทเรียนท่ีได้จากการน านโยบายไป
ปฏิบตัิตลอดระยะเวลา 4 ปีท่ีผา่นมา  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการด าเนินงานของธนาคารเอง   
และพฒันาการของนโยบายท่ีเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตอ่สาธารณะของสถาบนัพหภุาคีอ่ืนๆ เข้ามา
ประกอบการพิจารณาด้วย 

 
3. คณะกรรมการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะ (PC Steering Committee – SC)  มีหน้าท่ีให้

ค าแนะน าเชิงกลยทุธ์ตา่งๆ เก่ียวกบักระบวนการทบทวน  โดยได้รับการสนบัสนนุจากคณะท างานเพ่ือให้
ค าแนะน าด้านเทคนิค  ในการทบทวนครัง้นี ้ คณะกรรมการได้ท าการปรึกษาหารือทัง้กบับคุคลภายนอก
และบคุลากรภายในของ ADB เอง รวมทัง้ได้จดัท าเว็บไซต์เพ่ือเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ อนัเก่ียวกบัการ
ทบทวนให้สาธารณชนได้รับทราบอีกด้วย  ทัง้นีก็้เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปสามารถเข้าถึงเอกสาร
ประกอบการปรึกษาหารือได้โดยง่าย   และสามารถสง่ความคดิเห็นของตนเองเข้ามายงั ADB ได้ด้วย 
 

4. เนือ้หาของร่างเอกสารประกอบการปรึกษาหารือในล าดบัตอ่ไปจะแบง่ออกเป็นส่วน ๆ  โดยสว่นท่ี 2 จะ
น าเสนอความเป็นมาของนโยบายการส่ือสารสาธารณะและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบาย
นี ้  สว่นท่ี 3 จะพดูถึงแนวคิดหรือหลกัการชีน้ าของนโยบายและระบขุ้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมลู    
สว่นท่ี 4 อธิบายการเตรียมการเพ่ือน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ  และสว่นท่ี 5 จะพดูถึงการมีผลบงัคบัใช้และการ
ทบทวนนโยบายในอนาคต 
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II. บทน า 
 
5. ADB ตระหนกัดีวา่ความโปร่งใสและการแสดงความรับผิดชอบนัน้เป็นหวัใจส าคญัตอ่ประสิทธิผลของ

ความชว่ยเหลือด้านการพฒันา ADB มีความมุง่มัน่แนว่แน่ท่ีจะปฏิบตังิานอย่างเปิดเผยและโปร่งใส  และ
เล็งเห็นวา่การพิทกัษ์สิทธิของประชาชนในอนัท่ีจะแสวงหาข้อมลูเก่ียวกบัโครงการตา่งๆ และมีสว่นร่วมใน
การด าเนินงานของ ADB นัน้ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งองค์ประกอบหนึง่ของการรักษาธรรมาภิบาลใน
ระดบัสถาบนั  
 

6. ข้อเสนอแนะส าหรับการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะนี ้ จะหนัเหแนวทางของนโยบายจากท่ีเคย
เป็นนโยบายท่ีมีกฎกตกิาเป็นพืน้ฐาน (prescriptive policy) ไปเป็นนโยบายซึง่มีพืน้ฐานอยู่บนหลกัการ 
(principles-based policy) นัน่ก็หมายความวา่ การด าเนินงานของ ADB นบัจากนีไ้ปก็จะยิ่งมีความ
โปร่งใสมากขึน้ เน่ืองจาก ADB จะต้องเผยแพร่ข้อมลูหรือเอกสารทกุประเภทท่ีมีในครอบครองตอ่
สาธารณชน เว้นแตเ่อกสารหรือข้อมลูดงักลา่วอยูใ่นรายการของข้อมลูหรือเอกสารท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
เปิดเผย    

 
7. ข้อเสนอแนะส าหรับการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะนี ้  รวมถึงข้อแนะน าให้ยกเลิกรายการข้อมลู

ท่ีเปิดเผยได้ (list of information to be disclosed) และแนวทางการส่ือสารสาธารณะ (public 
communication approach) ออกจากเอกสารนโยบายการส่ือสารสาธารณะเดมิ เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
มากยิ่งขึน้กบันโยบายเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นท่ียอมรับในสากล ทัง้นี ้รายการข้อมลูท่ีเปิดเผยได้นัน้จะไป
ปรากฎอยูใ่นคูมื่อปฏิบตัสิ าหรับเจ้าหน้าท่ีของ ADB แทน  สว่นแนวทางการส่ือสารสาธารณะนัน้ก็จะถกู
น าไปรวมกบัแนวทางด้านวิเทศสมัพนัธ์ (External Relations Approach) ของ ADB  ซึง่จะบงัคบัให้ ADB 
ต้องค้นหาวิถีทางใหม่ๆ  ใน การเข้าถึงผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียจากภาคสว่นตา่งๆ อยู่ตลอดเวลา  ผา่นชอ่งทาง
และเคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งกวา่เดมิ  และเพ่ือให้เกิดความกระจา่งชดัเจนยิ่งขึน้ในทาง
ปฏิบตัิ  นโยบายการส่ือสารสาธารณะนีก็้จะถกูเปล่ียนช่ือเป็น  "นโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร”   
(Access to Information Policy) ในภายหลงั 
 

8. ร่างข้อเสนอในการทบทวนนโยบายการส่ือสารสาธารณะในหน้าถดัไปนี ้  ยงัสามารถเปล่ียนแปลงได้อีกใน
ภายหลงั ทัง้นีอ้ยู่กบัผลของการปรึกษาหารือท่ีจะเกิดขึน้ด้วย และหากข้อเสนอแนะดงักลา่วได้รับการอนมุตัิ
จากคณะกรรมการบริหารของ ADB แล้ว นโยบายการส่ือสารสาธารณะซึง่ได้รับการอนมุตัไิปเม่ือปีพ.ศ.  
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2554 ก็จะถกูแทนท่ีด้วยนโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารฉบบัสมบรูณ์  (final Access to Information 
Policy paper) 

  
III. นโยบาย 

 
ก. หลักการชีน้ า 

 
9. นโยบายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information Policy – AIP) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเพิ่มพนู

ความเช่ือมัน่และความสามารถในการมีส่วนร่วมกบั ADB  ซึง่จะชว่ยสง่เสริมประสิทธิผลของการพฒันา
ภายใต้การด าเนินงานของ ADB ไปด้วยในเวลาเดียวกนั  นโยบายนีส้นบัสนนุการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  
การแสดงความรับผิดชอบ  และความสามารถของผู้ มีสว่นได้เสียในอนัท่ีจะมีสว่นร่วมในโครงการด้านการ
พฒันาตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินชีวิตของพวกเขา 
 

10. การสันนิษฐานว่าข้อมูลข่าวสารนัน้เปิดเผยได้ (Presumption in favor of disclosure)   นโยบายนี ้
ตัง้อยู่บนหลกัการโดยรวมท่ีว่า  เม่ือใดก็ตามท่ีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูหรือข่าวสารท่ีอยูใ่นครอบครอง  ให้
สนันิษฐานไว้ก่อนว่าข้อมลูหรือขา่วสารนัน้ๆ เป็นสิ่งซึง่สามารถเผยแพร่ตอ่สาธารณะได้  นอกเสียจากว่า
ข้อมลูและขา่วสารดงักล่าวจะอยูใ่นรายการยกเว้นตามท่ีได้ระบไุว้ในนโยบาย 
 

11. การเปิดเผยข้อมูลในเชิงรุก (Proactive disclosure)   ADB จะแบง่ปันความรู้และข้อมลูเก่ียวกบังาน
และความคดิเห็นของสถาบนัแกผู่้ มีสว่นได้เสียและประชาชนทัว่ไปอยา่งไมห่ยดุนิ่งนอกจากเว็บไซต์ของ 
ADB จะเป็นช่องทางหลกัในการเปิดเผยข้อมลูเชิงรุกแล้ว  ADB รวมทัง้ผู้กู้ ยืม และลกูค้า ตา่งก็จะหาวิธี
และชอ่งทางท่ีหลากหลายมาใช้ส าหรับการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและเอกสาร (เชน่ข้อมลูเพื่อสนบัสนนุ
ขัน้ตอนหรือกระบวนการปรึกษาหารือตา่งๆ)  เพ่ือให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายแตล่ะกลุม่และ
วตัถปุระสงค์ของการเปิดเผยข้อมลูนัน้ๆ อย่างเตม็ท่ี  การเปิดเผยข้อมลูในเชิงรุกนีมี้ส่วนส าคญัยิ่งตอ่การ
สร้างความความมัน่ใจให้แก่ผู้ มีสว่นได้เสียทัง้หลายวา่  ข้อมลูส าคญั ๆ เก่ียวกบั ADB และการด าเนินงาน
ของ ADB จะได้รับการเผยแพร่ตอ่สาธารณชนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้
มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ได้เข้ามามีสว่นร่วมอยา่งเตม็ท่ีในการตดัสินใจของ ADB  
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12. หากไมมี่ข้อยกเว้นตามบทบญัญตัอ่ืินใดภายใต้นโยบายนี ้ เอกสารตา่ง ๆ ท่ีน าเสนอตอ่คณะ
กรรมการบริหารเพ่ือทราบจะได้รับการเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของ ADB ทนัทีท่ีสง่ถึงคณะกรรมการ   สว่น
เอกสารท่ีน าเสนอตอ่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนัน้  จะได้รับการเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์
ของ ADB ทนัทีท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบหรืออนมุตั ิ  

 
13. สิทธิในการเข้าถึงและส่งต่อข้อมูลข่าวสารและแนวคิด    (Right to access and impart information 

and ideas)    ADB ตระหนกัดีวา่  สาธารณชนทัว่ไปมีสิทธิอยา่งเตม็ท่ีในอนัท่ีจะแสวงหา รับ และสง่ตอ่
ข้อมลูขา่วสารรวมทัง้แนวคิดตา่งๆ เก่ียวกบักิจกรรมท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก ADB ผา่นการเข้าถึงข้อมลู
ขา่วสารท่ีเสมอภาค   ด้วยเหตนีุ ้  ADB จงึพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกบัผู้กู้ ยืมหรือลกูค้าอยา่งใกล้ชิดใน
การสร้างความมัน่ใจว่าข้อมลูเก่ียวกบัโครงการทัง้ในและนอกภาครัฐ (รวมทัง้ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สงัคม) จะได้รับการเผยแพร่ตอ่ประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบ  ซึง่รวมถึงสตรี  ผู้ยากไร้ และกลุม่ออ่นไหวอ่ืน ๆ 
ภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสมและด้วยภาษาหรือในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีสว่นร่วมในการ
ออกแบบและการด าเนินงานอยา่งมีนยัส าคญั   ขัน้ตอนนีจ้ะอยูใ่นชว่งเร่ิมต้นของการเตรียมโครงการเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบโครงการได้น ามมุมองของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบไปประกอบการพิจารณา
ตัง้แตเ่นิ่นๆ   และน ามมุมองดงักลา่วไปเป็นสว่นหนึง่ของแตล่ะขัน้ตอนนบัจากนัน้  ตัง้แตก่ารเตรียม
แผนการจนถึงการน าแผนการนัน้ไปปฏิบตั ิ   ประชาชนทกุภาคสว่นจะมีสิทธิในอนัท่ีจะเข้าถึงข้อมลูท่ี ADB 
เผยแพร่ตามนโยบายนีอ้ยา่งเทา่เทียมกนั 

 
14. ความเป็นเจ้าของ   ADB ตระหนกัถึงความส าคญัของการสง่เสริมให้ประเทศสมาชิกท่ีก าลงัพฒันามี

ความรู้สกึเป็นเจ้าของในกิจกรรมท่ี ADB ให้การสนบัสนนุ   ดงันัน้  ก่อนท่ีจะมีการเปิดเผยข้อมลูขา่วสาร
บางประเภท   ADB จะค านงึถึงมมุมองของประเทศสมาชิกเก่ียวกบัเนือ้หาในเอกสารรวมทัง้ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมตอ่การเผยแพร่เอกสารของประเทศนัน้ๆ ด้วย     

 
15. ข้อจ ากัดในการยกเว้น    การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเตม็ท่ีอาจไมส่ามารถท าได้ในทกุสถานการณ์  

ยกตวัอย่างเชน่ในกรณีท่ี  ADB จ าเป็นจะต้องส ารวจความเป็นไปได้  แบง่ปันข้อมลูแก่ประเทศสมาชิก  
หรือเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมา  รวมทัง้พิจารณาความจ าเป็นบางอยา่งของ
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การด าเนินโครงการนอกภาครัฐ1  และความจ าเป็นท่ีจะต้องปกป้องความเป็นสว่นตวัของเจ้าหน้าท่ีหรือ
พนกังานของ ADB เอง หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของสถาบนัและลกูค้าด้วย  ดงันัน้  ADB จงึจ าเป็นท่ี
จะต้องมีการยกเว้นไมเ่ปิดเผยข้อมลูบางประเภทโดยมีข้อจ ากดั    อยา่งไรก็ตาม  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งยวด    ADB อาจต้องขอสงวนสิทธ์ิในการไมบ่งัคบัใช้ข้อยกเว้นท่ีระบไุว้ในย่อหน้า 21   หรือปฏิเสธ
ท่ีจะเผยแพร่ข้อมลูซึง่โดยปกตแิล้วจะต้องเผยแพร่ตามท่ีระบไุว้ในยอ่หน้าท่ี  22  

 
16. สิทธิในการอุทธรณ์    นโยบายนีใ้ห้การยอมรับสิทธิของผู้ ร้องขอข้อมลูท่ีจะเข้าสูก่ระบวนการอทุธรณ์สอง

ขัน้ตอน   หากเขาเหลา่นัน้เช่ือวา่ ADB ได้ท าการละเมิดนโยบายของสถาบนัเองในการปฏิเสธค าขอของ
พวกเขา   ขัน้ตอนแรกของกระบวนการอทุธรณ์นีเ้ป็นขัน้ตอนภายใน  ผา่นคณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลู
ขา่วสาร (AIC)   สว่นขัน้ตอนท่ีสองนัน้เป็นการด าเนินการผา่นคณะกรรมการซึง่ประกอบไปด้วย
บคุคลภายนอกท่ีเป็นเอกเทศจาก ADB   การอทุธรณ์นัน้สามารถท าได้โดยการย่ืนค าร้องตอ่ AIC ให้ออก
ค าสัง่มิให้ ADB น าบทบญัญัตวิา่ด้วยการยกเว้นท่ีจะเปิดเผยข้อมลูไปบงัคบัใช้ตอ่ข้อมลูท่ีร้องขอ   ในกรณี
ท่ีผู้ ย่ืนค าร้องเห็นวา่ประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะได้จากการเผยแพร่ข้อมลูนัน้ๆ มีมากกว่าผลเสียท่ีอาจเกิดขึน้
จากการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว 

 
ข. ข้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมูล 

 
17. ยอ่หน้าท่ี 19 และ 22  จะเป็นการระบขุ้อยกเว้นส าหรับการเปิดเผยข้อมลู    ทัง้นี ้ ในการตดัสินว่าข้อมลู

ประเภทใดควรจะอยูใ่นรายการยกเว้น   ADB จะพิจารณาวา่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่บคุคลใดบคุคล
หนึง่หรือผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จากการเปิดเผยข้อมลูนัน้ๆ  จะมีมากกว่าประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือไม ่         
 

18. หากเอกสารหรือข้อความใดข้อความหนึง่ในเอกสารท่ีจะต้องน าออกเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของ ADB ไมไ่ด้
ถกูเผยแพร่เน่ืองจากข้อมลูท่ีปรากฎในเอกสารนัน้อยูใ่นข่ายยกเว้น   ADB จะอ้างถึงเอกสารหรือข้อมลูท่ีถกู

                                                   
1 ข้อผกูพนัทางกฎหมายที่จะไมเ่ปิดเผยข้อมลูซึง่ถือเป็นความลบัทางธุรกิจของลกูค้า เป็นหลกัปฏิบตัทิี่สถาบนัการเงินใน
ภาคเอกชน  รวมถงึสถาบนัอื่นๆ ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกบั ADB ถือเป็นข้อก าหนดมาตรฐานในการติดตอ่กบัลกูค้า  ความ
จ าเป็นท่ีจะปกป้องข้อมลูซึง่ถือเป็นความลบัทางธุรกิจนีเ้ป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในกฎหมายวา่ด้วยเสรีภาพในการรับรู้
ข้อมลูขา่วสาร  ซึง่รวมถงึข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมลูทางการค้าที่ได้มาโดยไมเ่ปิดเผย 
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ลบออกจากเอกสาร 2  เว้นเสียแตว่่าการอ้างถึงเอกสารหรือข้อมลูท่ีถกูลบออกนัน้จะถือเป็นการละเมิด
ข้อยกเว้น  
 
1. ข้อมูลปัจจุบัน 

 
19. ภายใต้บทบญัญัตใินย่อหน้าท่ี 21  ADB จะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนี ้
     
     กระบวนการพจิารณาใคร่ครวญและตัดสินใจ 
 

(i)  ข้อมลูภายในท่ีหากได้รับการเปิดเผยแล้ว จะบัน่ทอนหรือมีแนวโน้มท่ีจะบัน่ทอนคณุภาพของ
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจของ ADB  ท าให้ผู้ มีสว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ตา่งๆ ไมส่ามารถท่ีจะออกความเห็นหรือส่ือสารความคิดของตนได้อย่างเสรี  ไมว่า่จะเป็นการออก
ความเห็นผ่านเอกสารหรือบนัทกึภายใน  หรือในระหว่างการส่ือสารกบัผู้ อ่ืน เชน่การส่ือสารระหว่าง
ผู้วา่การและผู้วา่การส ารอง  หรือระหว่างสมาชิกคณะกรรมการบริหาร ท่ีปรึกษากรรมการบริหาร  
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและท่ีปรึกษาของ ADB  รวมทัง้หนว่ยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ และบคุลากรท่ี
ได้รับการจดัตัง้หรือแตง่ตัง้โดย ADB 
    

(ii) ข้อมลูท่ีแลกเปล่ียน   ตระเตรียมส าหรับ  หรือได้มาในระหวา่งขัน้ตอนตา่งๆ ตามกระบวนการ
พิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจของ ADB กบัประเทศสมาชิกหรือหนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่ท่ี
ท างานร่วมกบั ADB  ซึง่หากเปิดเผยไปแล้วจะบัน่ทอนหรือมีแนวโน้มท่ีจะบัน่ทอนคณุภาพของ
กระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและตดัสินใจของ ADB และกระบวนการพิจารณาใคร่ครวญและ
ตดัสินใจระหวา่ง ADB กบัประเทศสมาชิกหรือหน่วยงานใดก็ตามท่ี ADB ร่วมงานด้วย   ท าให้ผู้ มี
สว่นร่วมในกระบวนการตดัสินใจตา่งๆ ไมส่ามารถท่ีจะออกความเห็นหรือส่ือสารความคดิเห็นของ
ตนออกมาได้อย่างเตม็ท่ี  โดยเฉพาะหากเป็นการส่ือสารเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นในประเดน็
ทางนโยบายกบัประเทศสมาชิกท่ีก าลงัพฒันา (DMCs)  

 

                                                   
2 ในหน้าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องจะมกีารอ้างถึงเอกสารหรือข้อมลูที่ถกูลบออกนัน้  โดยช่ือของเอกสารทีถ่กูน าออกไปหรือข้อความ
บางสว่นท่ีถกูลบออกก็จะยงัคงปรากฎอยู ่
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(iii) บนัทกึการประชมุของคณะกรรมการบริหาร3 (ยกเว้นบนัทึกท่ีได้จากการถอดเทปแบบค าตอ่ค า) 4 
สรุปการประชมุคณะกรรมการบริหาร 5 และสรุปการประชมุบางเร่ืองของคณะกรรมการบริหารโดย
ประธานท่ีประชมุ 6 

 
        ข้อมูลซึ่งได้มาโดยไม่เปิดเผย 

 
(iv) ADB มีพนัธะท่ีจะต้องปกป้องข้อมลูซึง่ได้มาโดยไมเ่ปิดเผย  โดย ADB ไมส่ามารถท่ีจะอนญุาตให้

สาธารณชนเข้าถึงข้อมลูซึง่ประเทศสมาชิกหรือบคุคลท่ีสามให้ไว้แก่ ADB เป็นการภายในได้ เว้นแต่
ได้รับอนญุาตอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากบคุคลท่ีสามหรือประเทศนัน้ๆ  
 

(v) ข้อมลูขา่วสาร (รวมถึงข้อมลูท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิ) ท่ีผู้ใดผู้หนึง่ให้ไว้แก ่ADB   ซึง่เม่ือน าไปเปิดเผยแล้ว 
จะท าให้หรือมีแนวโน้มท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่ผลประโยชน์ทางการค้า  
ผลประโยชน์ทางการเงิน และ/หรือฐานะทางการแขง่ขนัของบคุคลนัน้หรือบคุคลอ่ืนซึง่เป็น
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู หรือข้อมลูทางธุรกิจท่ีเป็นความลบั (รวมถึงข้อมลูภายใต้สญัญาปกปิด

                                                   
3 เพื่อให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของนโยบายนี ้ รายงานการประชมุของคณะกรรมการบริหาร จะหมายถึงการประชมุของทัง้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตา่งๆ ท่ีกรรมการบริหารแตง่ตัง้ขึน้    และรวมถึงแถลงการณ์ทัง้หมดที่แสดงหรือจดัท า
ขึน้ในระหวา่งการประชมุคณะกรรมการบริหารหรือการประชมุของคณะกรรมการตา่งๆ ท่ีกรรมการบริหารแตง่ตัง้  บนัทกึตา่งๆ 
ที่เก่ียวกบัการประชมุนัน้ๆ   เช่น การถอดเทปบนัทกึการประชมุแบบค าตอ่ค า  การสรุปรายงานการประชมุ    และบนัทกึความ
เข้าใจหรือการสือ่สารในรูปแบบตา่งๆ ระหวา่งฝ่ายบริหารของ ADB  หนว่ยงานภายในตา่งๆ  หรือเลขานกุารและคณะกรรมการ
บริหาร  รวมถึงทีเ่ป็นการสือ่สารอิเลก็ทรอนิกส์ด้วย 
4 บนัทกึการประชมุอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการบริหารแบบค าตอ่ค า  อาจเปิดเผยได้เมื่อมกีารร้องขอ  และเปิดเผยได้
ทัง้หมดหลงัจากที่ครบ 10 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับการจดัท าขึน้   หากการประชมุนัน้ๆ เกิดขึน้ในหรือหลงัวนัท่ี 2 เมษายน 2555   
และไมม่ีข้อมลูหรืออ้างถึงข้อมลูใด ๆ ซึง่อยูใ่นขา่ยยกเว้นตามนโยบาย 
5 รายงานสรุปการประชมุของคณะกรรมการบริหารตามปกตจิะเปิดเผยได้หลงัจากที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร แล้ว  
แตต้่องไมน้่อยกวา่ 60 วนัตามปฏิทินนบัจากวนัท่ีมีการประชมุ   บทบญัญตัินีใ้ห้ใช้กบัการประชมุคณะกรรมการบริหาร
ตามปกติทีม่ีขึน้ในหรือหลงัวนัท่ี 2 เมษายน 2555 
6 ให้ใช้กบับทสรุปของประธานที่ประชมุในการประชมุวา่ด้วยแผนยทุธศาสตร์หุ้นสว่นการพฒันาระดบัประเทศ   แผน
ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระดบัภมูิภาค  และนโยบายหรือยทุธศาสตร์ที่ได้รับอนมุตัิหรือรับรองในระหวา่งการประชมุอยา่งเป็น
ทางการของคณะกรรมการบริหาร 
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ความลบัหรือสญัญาเก่ียวกบัการไมเ่ปิดเผยข้อมลูท่ี ADB ได้ท าขึน้กบัลกูค้า และ/หรือบคุคลท่ี
เก่ียวข้อง) 

 
(vi) ข้อมลูท่ีให้แก่ ADB โดยลบั เพ่ือสนบัสนนุข้อกล่าวหาเก่ียวกบัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  การ

คอร์รัปชัน่ หรือการละเมิดกฎระเบียบเก่ียวกบัการป้องกนัการฉ้อราษฎร์บงัหลวงของ ADB  หรือ
การประพฤตมิิชอบใดๆ  ยกเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากหรือเป็นการเปิดเผยข้อมลูท่ีสอดคล้องกบั
กฎระเบียบของ ADB วา่ด้วยการสอบสวน  รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัตวัตนของผู้แจ้งเบาะแสการ
กระท าผิดภายในองค์กร (whistleblower)  เว้นเสียแตว่า่ผู้แจ้งเบาะแสนัน้จะยินยอมให้เปิดเผย
ตวัตนท่ีแท้จริงของเขาหรือเธอ  

 
        ข้อมูลส่วนบุคคล 

 
(vii)  ข้อมลูสว่นบคุคลอนัเก่ียวข้องกบักรรมการบริหาร  ท่ีปรึกษาของกรรมการ  คณะผู้บริหาร  

เจ้าหน้าท่ี   ท่ีปรึกษา และผู้ รับเหมาของ ADB   เน่ืองจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วจะกระทบตอ่
หรือมีแนวโน้มท่ีจะกระทบตอ่ความเป็นสว่นตวัของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง   ข้อมลูสว่นบคุคลท่ีไม่
สามารถเปิดเผยได้ตามข้อยกเว้นข้อนีร้วมถึงข้อตกลงในสญัญาจ้างงาน   การประเมินผลการ
ท างาน  และข้อมลูทางการแพทย์สว่นบคุคลของกรรมการบริหาร  ท่ีปรึกษาของกรรมการ  คณะ
ผู้บริหาร  พนกังาน  ท่ีปรึกษา และผู้ รับเหมาของ ADB  ข้อมลูท่ีเก่ียวกบักระบวนการแตง่ตัง้และ
คดัเลือกบคุคลผู้นัน้เข้ารับต าแหนง่หน้าท่ีในองค์กร การส่ือสารสว่นบคุคล ตลอดจนข้อมลูเก่ียวกบั
การด าเนินการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งภายใน  และกลไกการอทุธรณ์รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบัการ
สอบสวนภายใน  เว้นแตว่า่จะได้รับการยินยอมจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง  หรือสามารถเปิดเผยได้ตาม
ข้อก าหนดภายใต้กฎระเบียบเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีและคณะกรรมการบริหาร  
 

       ข้อมูลทางการเงนิ  
 
        (viii)   ข้อมลูทางการเงินซึง่เม่ือเปิดเผยแล้วอาจสง่ผลเสียตอ่หรือมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลเสียตอ่ผลประโยชน์ 
      ทางการเงินหรือทางการค้าอนัถกูต้องตามกฎหมายและกิจการตา่งๆ ของ ADB หรือถึงข้อมลูทาง 
      การเงินซึง่อาจมีผลกระทบตอ่ความเคล่ือนไหวของตลาดทนุและตลาดการเงิน    ทัง้นีอ้าจรวมถึง    
      ประมาณการการกู้ ยืมเงินในอนาคตและการคาดการณ์ความต้องการใช้เงินทนุของ ADB   ข้อมลู    
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       เก่ียวกบัการตดัสินใจของฝ่ายบริหารการเงินของ ADB ท่ีจะลงทนุในโครงการตา่งๆ  การประเมิน   
       ความเส่ียงและการวิเคราะห์ความนา่เช่ือถือทางการเงิน  การจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือทางการเงิน    
       และการประเมินความเส่ียงของผู้กู้ ยืมและลกูค้ารายอ่ืน ๆ 
 
 (ix) ข้อมลูทางการเงินซึง่หากเปิดเผยแล้วอาจสง่ผลเสียตอ่หรือมีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลเสียตอ่        
       ความสามารถในการบริหารจดัการเสถียรภาพและความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก 
 
           ความม่ันคงและความปลอดภัย  
 
 (x) ข้อมลูท่ีหากเปิดเผยแล้ว อาจเป็นอนัตรายตอ่หรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต  
      สขุภาพ ความปลอดภยั หรือความมัน่คงของปัจเจกบคุคล  ความปลอดภยัหรือความมัน่คงของ  
      สินทรัพย์ในครอบครองของ ADB  หรือสร้างความเสียหายแก่การป้องกนัประเทศหรือความมัน่คง 
      ของชาติ 
 
         เร่ืองทางกฎหมายหรือที่เก่ียวกับการสืบสวน 
 
 (xi) ข้อมลูใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นเอกสิทธ์ิทางความลบัระหวา่งทนายความผู้ รับมอบอ านาจกบัลกูความ     
       (รวมถึงการติดตอ่ส่ือสารกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายของ ADB หรือผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมายจาก   
       ภายนอกด้วย)   ข้อมลูอนัเก่ียวข้องกบัการสืบสวนข้อกลา่วหาวา่มีการทจุริตฉ้อฉลหรือการ  
       ประพฤตมิิชอบใดๆ เกิดขึน้  เว้นแตว่่าจะเป็นข้อมลูท่ีได้รับอนญุาตให้เปิดเผยได้ภายใต้กฎระเบียบ           
       วา่ด้วยการสืบสวนข้อกล่าวหาของ ADB    และข้อมลูใด ๆ ก็ตามท่ีหากเปิดเผยแล้วจะสง่ผลเสีย   
       ตอ่หรือมีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลเสียตอ่การสืบสวนหรือการบริหารงานยตุธิรรม  หรือเป็นการฝ่าฝืน  
       กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 7 

 
 

                                                   
7 ซึง่อาจรวมถึงข้อจ ากดัภายใต้บทบญัญตัิของกฎหมายทีเ่ก่ียวกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายการธนาคาร และ
กฎหมายลขิสทิธ์ิ 
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         รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการตรวจสอบกองทุน8   
 
  (xii)  (ก) รายงานการตรวจสอบภายในท่ีจดัท าโดยส านกังานตรวจเงินของ ADB   เน่ืองจากรายงาน  
              เหลา่นัน้อาจระบถุึงข้อมลูท่ีละเอียดออ่นเก่ียวกบัระบบภายใน  ซึง่บคุคลท่ีสามสามารถ  
              น าไปใช้ในทางท่ีเส่ือมเสียตอ่ ADB ได้ 9  และ (ข) รายงานการตรวจสอบกองทนุท่ี ADB เป็น  
              ผู้บริหารท่ีจดัท าโดยผู้สอบบญัชีจากภายนอก  ซึ่งหากเปิดเผยแล้วจะเป็นการละเมิด                 
              มาตรฐานการสอบบญัชีตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง10 

 
2. ข้อมูลทางประวัตศิาสตร์ 

 
20. ข้อมลูใดก็ตามท่ีเก่ียวกบัโครงการซึง่ ADB ให้การสนบัสนนุ  นโยบาย  ยทุธศาสตร์  และการด าเนินงาน

โดยทัว่ไปของ ADB และอยูใ่นครอบครองของ ADB มานานกวา่ 20 ปี   นบัแตว่นัท่ีมีการจดัท าข้อมลู
ดงักลา่วขึน้ หรือวนัท่ีมีการส่งมอบข้อมลูดงักลา่วให้แก่ ADB   ถือเป็นข้อมลูทางประวตัศิาสตร์และจะต้อง
ได้รับการเปิดเผยเม่ือมีการร้องขอ 11 ยกเว้นข้อมลูท่ีอยูใ่นข่ายยกเว้นตามท่ีระบไุว้ในยอ่หน้าท่ี 19 (iii) ถึง 
(vii), (ix) ถึง (xi) และ (xii) (ข) 
 
 
 
 

                                                   
8 ข้อยกเว้นข้อนีไ้มค่รอบคลมุความเห็นของผู้สอบบญัชีและงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วและได้รับการเผยแพร่ตอ่
สาธารณะผา่นรายงานประจ าปีของ ADB  (ตามยอ่หน้าที่ 19 [xii]) 
9 รายงานสรุปประเด็นส าคญัๆ ของการตรวจสอบภายในของ ADB   รวมทัง้ผลการตรวจสอบภายในทกุประเภทที่จดัอนัดบั
ความเสีย่งให้อยูใ่นขัน้สงูและปานกลาง จะถกูสง่ไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบที่ขึน้ตรงตอ่ของคณะกรรมการบริหารด้วย  
10 การจดัท างบการเงินส าหรับกองทนุบางประเภทท่ี ADB เป็นผู้บริหารนัน้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ผู้บริจาคเงินเข้ากองทนุ
เป็นผู้ก าหนด  (ซึง่อาจแตกตา่งจากมาตรฐานการบญัชีที่ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปในสหรัฐอเมริกา)  และผา่นการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่ยอมรับโดยทัว่ไปในสหรัฐฯ (ซึง่สามารถบงัคบัใช้ได้กบั ADB)  ทัง้นี ้ มาตรฐานการสอบบญัชี
ดงักลา่วได้จ ากดัการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินซึง่จดัท าขึน้โดยใช้มาตรฐานการบญัชีอื่นท่ีไมใ่ช่มาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปในสหรัฐฯ  รวมทัง้ความเห็นที่เก่ียวข้องจากมมุมองของผู้ตรวจสอบบญัชีซึง่แสดงตอ่ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีในกองทนุ เช่น  
ผู้ ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทนุและผู้จดัการ และ / หรือผู้บริหารกองทนุ 
11 การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารจะได้รับการเปิดเผยตามบทบญัญตัิในยอ่หน้าที่19 (iii) 
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3. การยกให้ประโยชน์ต่อสาธารณะเหนือกว่าข้อยกเว้น (การยกเว้นการปฏิบิตติามกฎที่ให้ผล
ในเชิงบวก - Positive Override) 

 
21. แม้จะมีบทบญัญัตใินย่อหน้าท่ี 19  เก่ียวกบัประเภทของข้อมลูท่ีไมส่ามารถเปิดเผยได้   ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย

จากภายนอกก็ยงัสามารถย่ืนค าร้องขอให้ ADB เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วได้เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณะ  โดย
คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร หรือ AIC จะเป็นผู้พิจารณาค าร้องขอ  ทัง้นี ้ADB สามารถเปิดเผย
ข้อมลูท่ีได้ร้องขอเข้ามาได้หากเห็นวา่ประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะได้รับจากการเปิดเผยข้อมลูนัน้ๆ มีมากกวา่
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่ว   ในกรณีท่ีข้อมลูในค าขอนัน้เก่ียวข้องกบับนัทกึ
การประชมุของคณะกรรมการบริหาร   ข้อเสนอแนะของ AIC ให้เปิดเผยหรือปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูนัน้ๆ 
จะต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารด้วย  สว่นเอกสารหรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากนี ้
จะต้องได้รับการอนมุตัจิากประธานบริหาร   อย่างไรก็ตาม  บทบญัญตัิวา่ด้วยการยกให้ผลประโยชน์ตอ่
สาธารณะอยูเ่หนือข้อยกเว้นนี ้ จะไมส่ามารถน าไปใช้ได้หากวา่ ADB ได้ให้พนัธะกรณีทางกฎหมายไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผู้หนึง่ผู้ใดไปแล้วว่าข้อมลูดงักลา่วจะไมถ่กูน าไปเผยแพร่   เว้นแตว่า่คูส่ญัญาอีกฝ่าย
จะให้การยินยอม 

 
4. การสงวนสิทธ์ิของ ADB ต่อการจ ากัดการเข้าถงึข้อมูล (การยกเว้นการปฏิบิตติามกฎที่ให้ผลใน
เชิงลบ -Negative Override)  
 

22. ในกรณีท่ีพิเศษจริงๆ   ADB ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูซึง่ปกตแิล้วจ าเป็นต้องเปิดเผย    หากได้
พิจารณาแล้ววา่ความเสียหายท่ีจะเกิดหรือมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลูนัน้ๆ มีมากกวา่
ประโยชน์ท่ีจะเกิดตอ่สาธารณชนจากการน าข้อมลูดงักล่าวไปเผยแพร่  อย่างไรก็ดี การสงวนสิทธ์ินีเ้ป็นการ
สงวนสิทธ์ิเฉพาะส าหรับคณะกรรมการบริหารเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

IV. การเตรียมการเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
ก. ขัน้ตอนส าหรับการเข้าถงึข้อมูล 

  
     1. การขอข้อมูล 
 
23. การร้องขอข้อมลูและเอกสารทัง้หมดต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ทางอีเมล ไปรษณีย์ และโทรสาร หรือ

กรอกแบบค าร้องผา่นเว็บไซต์) โดยสง่ทางไปรษณีย์ไปท่ี  ส านกัวิเทศสมัพนัธ์ (Department of External 
Relations)  ธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development Bank) เลขท่ี 6 ADB Avenue, Mandaluyong 
City, 1550 Metro Manila, Philippines  ทางอีเมลท่ี disclosure@adb.org   หรือทางโทรสารท่ีหมายเลข  
(+63-2) 636- 2649   นอกจากนี ้ผู้สนใจยงัสามารถสง่ค าร้องขอไปยงัส านกังานผู้แทนประจ าประเทศหรือ
ส านกังานตวัแทนของ ADB   หรือสง่ไปยงัแผนกหรือส านกังานของ ADB ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงก็ได้    และ
เพ่ือชว่ยให้ ADB สามารถค้นหาข้อมลูท่ีทา่นต้องการได้ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม   ผู้ ย่ืนค าขอก็ควรระบุ
ข้อมลูท่ีต้องการอยา่งจ าเพาะเจาะจงท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท าได้ 
 

24. เม่ือได้รับค าขอแล้ว แผนกหรือส านกังานท่ีเก่ียวข้องของ ADB  จะท าการตรวจสอบวา่เอกสารท่ีร้องขอนัน้มี
ข้อมลูท่ีไมอ่าจเปิดเผยได้ตามข้อก าหนดในยอ่หน้าท่ี 19 หรือไม ่  ทัง้นี ้ ADB จะท าการปรึกษากบัผู้กู้ ยืม 
ลกูค้า หรือผู้ ร่วมลงทนุตามความเหมาะสม   คณะท างานด้านการเผยแพร่ขา่วสารและการเปิดเผยข้อมลู 
(Information and Disclosure team) จะให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีของ ADB ตามความจ าเป็น   หาก
ข้อมลูบางสว่นในเอกสารท่ีจะจดัสง่ตามค าขอนัน้อยูใ่นข่ายยกเว้น  ข้อมลูดงักล่าวจะถกูลบออกจาก
เอกสารโดยจะต้องแจ้งเหตผุลในการกระท าดงักล่าวให้ผู้ขอได้รับทราบด้วย 

 
25. การร้องขอข้อมลูทางประวตัิศาสตร์นัน้สามารถท าได้ตามบทบญัญัตใินย่อหน้าท่ี 20   โดยท่ีผู้ ร้องขอต้อง

ระบขุ้อมลูท่ีต้องการอยา่งจ าเพาะเจาะจง  ค าขอข้อมลูทางประวตัิศาสตร์แบบกว้างๆ จะไมไ่ด้รับการอนมุตัิ 
 

26. ADB ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะปฏิเสธค าขอท่ีไมส่มเหตสุมผลหรือไมมี่หลกัฐานสนบัสนนุ ค าร้องขอแบบกว้างๆ ไม่
จ าเพาะเจาะจง และค าขอใด ๆ ท่ีจะสง่ผลให้ ADB ต้องสร้าง พฒันา หรือเรียบเรียงขา่วสารหรือข้อมลูท่ีไม่
มีอยูใ่นระบบ หรือไมส่ามารถค้นหาผา่นระบบการจดัการบนัทกึข้อมลูของ ADB ในปัจจบุนัได้ 

 

mailto:disclosure@adb.org
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27. ADB ไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิตามหรือตอบสนองค าขอซ า้ๆ หรือค าขอท่ีไมส่มเหตสุมผล ในกรณีท่ีค าขอข้อมลู
นัน้เป็นค าขอเก่ียวกบัเร่ืองเดียวกนั จากบคุคล องค์กร หรือกลุม่เดียวกนักบัท่ี ADB ได้ให้ค าตอบไปแล้ววา่
ท าไมจงึไมส่ามารถให้ข้อมลูได้ 

 
      2. แนวทางปฏิบัตต่ิอการขอข้อมูลปัจจุบัน 
 
28. เม่ือได้รับค าขอแล้ว ADB จะสง่ค ายืนยนักลบัไปยงัผู้ ร้องขอภายใน 5 วนัท าการ  และภายในหรือไมเ่กิน 20 

วนัท าการหลงัจากวนัท่ีได้รับค าขอ  ADB จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอทราบถึงการตดัสินใจ    ส าหรับค าขอท่ี
ซบัซ้อน   ADB อาจขยายระยะเวลาในการตอบสนองตอ่ค าขอให้เกินจากก าหนดดงักลา่วได้โดยต้องแจ้ง
ให้ผู้ ร้องขอรับทราบ     ในการแจ้งผลการตดัสินใจให้ผู้ ร้องขอรับทราบนัน้   ADB จะต้องให้ข้อมลูท่ีร้องขอ
หรืออธิบายเหตผุลในการปฏิเสธค าขอ  และอธิบายอยา่งชดัเจนวา่ใช้ข้อก าหนดใดในนโยบายมาเป็น
เหตผุลท่ีจะปฏิเสธค าร้องขอ  ในกรณีท่ี ADB ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูตามท่ีร้องขอเข้ามา  ADB ต้องแจ้ง
ให้ผู้ขอได้ทราบถึงสิทธิในการอทุธรณ์ตามท่ีปรากฎในย่อหน้าท่ี 32-40 ของนโยบายนีด้้วย 12   ทัง้นี ้ ADB 
จะต้องน ารายการค าขอท่ีผ่านการพิจารณาแล้วและผลการพิจารณาของ ADB ทัง้ท่ีอนมุตัแิละปฏิเสธ 
รวมทัง้เหตผุลในการปฏิเสธค าขอตา่งๆ ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทัว่กนั 
 

     3. ภาษาที่ใช้ในการร้องขอ 
 
29. การร้องขอข้อมลูตอ่ ADB สามารถกระท าได้ทัง้ในภาษาองักฤษ  ภาษาทางการ  หรือภาษาประจ าชาตใิดๆ 

ของประเทศสมาชิกก็ได้    โดยส านกังานผู้แทนประจ าประเทศท่ีเก่ียวข้องจะท าหน้าท่ีพิจารณาค าขอข้อมลู
และเอกสารท่ีสง่มาในภาษาท่ีอยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของส านกังาน 

 
 
 
 

                                                   
12 ระยะเวลานีจ้ะไมใ่ช้ในกรณีที่ ADB ขอสงวนสทิธ์ิตามยอ่หน้าท่ี 22 ท่ีจะไมเ่ปิดเผยข้อมลูซึง่โดยปกติแล้วต้องเปิดเผย และ
เมื่อเกิดกรณีเช่นนัน้ขึน้  ADB จะน าเร่ืองดงักลา่วขึน้รายงานตอ่คณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้
ตดัสนิใจขัน้สดุท้าย 
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ข. คู่มือปฏิบัตสิ าหรับเจ้าหน้าที่และส่ือประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ 
 
30. คูมื่อส าหรับพนกังานในการปฏิบตัิตามนโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารจะอธิบายถึงขัน้ตอนตา่งๆ ใน

กระบวนการน าข้อมลูเก่ียวกบัการปฏิบตังิานและเอกสารของ ADB ไปเผยแพร่   และระบอุยา่งชดัเจนวา่มี
เอกสารและหวัเร่ืองใดบ้างท่ีต้องเผยแพร่ตอ่สาธารณะตามนโยบายนี ้   นอกจากนัน้ ADB จะจดัท าเอกสาร
หรือคูมื่อส าหรับการรณรงค์สง่เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบันโยบายนีใ้ห้กว้างขวางยิ่งขึน้   เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้กู้ ยืมและลกูค้าในการน านโยบายไปปฏิบตั ิ รวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ี
สนใจได้รับทราบถึงนโยบายนี ้  เอกสารหรือคู่มือท่ีจดัท าขึน้จะถกูน าไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ADB และ
ผา่นชอ่งทางตา่งๆ ในประเทศสมาชิกตามแตจ่ะเห็นสมควร   

 
ค. คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

 
31. คณะกรรมการการเข้าถึงข้อมลูขา่วสาร (AIC) หรือในช่ือก่อนหน้าวา่คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านการ

เปิดเผยข้อมลู (Public Disclosure Advisory Committee – PDAC) จะท าหน้าท่ีตีความ  ตรวจสอบ  และ
ทบทวนข้อก าหนดในการเปิดเผยข้อมลูของนโยบายนี ้   การเสนอช่ือคณะกรรมการ AIC จะท าโดย
ประธานบริหารของ ADB  และ AIC จะขึน้ตรงตอ่ประธานบริหารเทา่นัน้   AIC จะสามารถเรียกประชมุ
คณะกรรมการก่ีครัง้ก็ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือตรวจสอบค าขอข้อมลูท่ีถกูปฏิเสธโดยหนว่ยงานหรือ
ส านกังานอ่ืนของ ADB    AIC มีอ านาจท่ีจะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้อง
ขอ   ยกเว้นการตดัสินใจจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ีกระท าโดยคณะกรรมการบริหาร (ดยู่อหน้าท่ี 22 
ประกอบ)    นอกจากนี ้ AIC ยงัมีอ านาจท่ีจะพิจารณาค าร้องขอให้มีการเปิดเผยข้อมลูซึง่อยูใ่นขา่ยยกเว้น 
(ในยอ่หน้าท่ี 21) เพ่ือประโยชน์ตอ่สาธารณะอีกด้วย   AIC จะเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองรายงาน
ประเมินผลประจ าปีเก่ียวกบัการน านโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารนีไ้ปปฏิบตั ิ  ซึง่จะรวมถึงรายงานสรุป
การปฏิเสธท่ีจะให้ข้อมลูแก่สาธารณชน และค าแนะน าเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงนโยบายรวมทัง้การ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องด้วย 

 
ง. กลไกในการอุทธรณ์ 
 
32. ADB ได้ออกแบบกระบวนการอทุธรณ์แบบสองขัน้ตอนขึน้มาเพื่อให้ผู้ ร้องขอข้อมลูสามารถย่ืนอทุธรณ์การ

ตดัสินใจของ ADB ได้   หากพวกเขาเช่ือว่าการท่ี ADB ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูท่ีร้องขอนัน้เป็นการ
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ละเมิดนโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารของ ADB เอง  นอกจากนี ้ หากผู้ใดเห็นวา่ประโยชน์ท่ีสาธารณชน
จะได้รับจากการเปิดเผยข้อมลูท่ีร้องขอมีมากกวา่ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการเปิดเผยข้อมลู
ดงักลา่ว  พวกเขาก็อาจย่ืนอทุธรณ์ให้เปิดเผยข้อมลูท่ีต้องการได้แม้ข้อมลูนัน้จะอยูใ่นข่ายยกเว้น  และเม่ือ
ค าอทุธรณ์ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว    การสง่มอบข้อมลูตามท่ีร้องขอให้แก่ผู้ ย่ืน
อทุธรณ์จะเทา่กบัเป็นการแก้ไขความผิดพลาดในชัน้ต้นท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งการพิจารณาค าขอข้อมลูไปโดย
ปริยาย   รายละเอียดเก่ียวกบักระบวนการอทุธรณ์แบบสองขัน้ตอนนีจ้ะปรากฎในย่อหน้าตอ่ไป 
 
1.  ขัน้ตอนแรกของการอุทธรณ์: คณะกรรมการการเข้าถงึข้อมูลข่าวสาร 
 

33. ผู้ ร้องขอข้อมลูท่ีถกู ADB ปฏิเสธอาจย่ืนอทุธรณ์ตอ่ AIC ได้หากผู้ ร้องขอสามารถท่ีจะ (i) น าเสนอข้อโต้แย้ง
ท่ีสมเหตสุมผลวา่การปฏิเสธของ ADB ถือเป็นการละเมิดนโยบายด้วยการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้องขอ  
หรือ (ii) แสดงให้เห็นวา่ประโยชน์ท่ีสาธารณชนจะได้จากการเปิดเผยข้อมลูนัน้มีมากพอท่ีจะท าให้กฎ
ข้อบงัคบัอนัสง่ผลให้ ADB ต้องจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูนัน้ๆ ต้องถกูยกเลิกไป   
 

34. AIC ต้องสง่ค ายืนยนัแก่ผู้ ย่ืนอทุธรณ์ภายใน 5 วนัท าการว่าได้รับค าอทุธรณ์แล้ว  และจดัให้มีการพิจารณา
ค าอทุธรณ์นัน้ๆ โดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเร็วได้     ในการพิจารณาค าอทุธรณ์   AIC จะน าบทบญัญตัิวา่ด้วย
ข้อยกเว้นในย่อหน้าท่ี 19 มาประกอบการพิจารณา   หากค าอทุธรณ์นัน้เก่ียวกบัประโยชน์ตอ่สาธารณะ
ตามท่ีบญัญตัไิว้ในยอ่หน้าท่ี  21   ข้อเสนอแนะของ AIC เก่ียวกบัค าอทุธรณ์ดงักลา่วทัง้ท่ีให้เปิดเผย หรือ
ปฏิเสธท่ีจะเปิดเผยข้อมลูท่ีร้องขอ ต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหาร  หากข้อมลูท่ีขอนัน้เป็น
ข้อมลูเก่ียวกบับนัทกึการประชมุคณะกรรมการฯ  สว่นเอกสารอ่ืน ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน
บริหาร    การตดัสินใจของ AIC ถือเป็นท่ีสิน้สดุ    โดย AIC จะแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้ทราบอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรถึงการตดัสินใจของ ADB รวมทัง้อธิบายเหตผุลส าหรับการตดัสินใจนัน้ๆ ทนัทีท่ีได้ตดัสินใจ  
หรือภายในไมเ่กิน 20 วนัท าการหลงัจากท่ีคณะกรรมการได้รับเร่ืองอทุธรณ์   เว้นแตค่ณะกรรมการบริหาร
ได้มีค าวินิจฉัยตามบทบญัญัตใินย่อหน้าท่ี 22   ในกรณีเช่นนี ้ ADB จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้รับทราบทนัท่ี
คณะกรรมการบริหารได้ตดัสินใจแล้ว 
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     2. ขัน้ตอนท่ีสองของการอุทธรณ์: คณะกรรมการอุทธรณ์อิสระ 
 

35. การพิจารณาค าอทุธรณ์ซึง่กลา่วหาว่า ADB ได้ละเมิดนโยบายด้วยการจ ากดัการเข้าถึงข้อมลูซึง่ปกตแิล้ว
จะต้องเปิดเผยนัน้ จะท าโดยคณะกรรมการอทุธรณ์อิสระ (Independent Appeals Panel – IAP)  ทัง้นี ้ 
IAP มีอ านาจท่ีจะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสินของ AIC ซึง่ปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลู  แตไ่ม่มีอ านาจพิจารณาค า
อทุธรณ์การตดัสินใจใด ๆ ของ ADB ภายใต้บทบญัญัตใินยอ่หน้าท่ี 21 และ 22   สมาชิกของ  IAP จะ
ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารจากภายนอกสามคน13  สมาชิกของ IAP จะได้รับ
เชิญให้เข้ามามีสว่นร่วมในการพิจารณาค าอทุธรณ์การตดัสินใจของ AIC ตามความจ าเป็น   และจะมีสว่น
ร่วมก็ตอ่เม่ือได้รับการร้องขอเทา่นัน้   

36. หาก AIC ยืนยนัว่าการตดัสินใจปฏิเสธค าขอข้อมลูในชัน้ต้นนัน้เป็นการถกูต้องแล้ว   ผู้ ร้องขออาจย่ืน
อทุธรณ์ตอ่ IAP ได้ในภายหลงั โดย IAP จะพิจารณาค าอทุธรณ์ท่ีอ้างวา่ ADB ได้ละเมิดนโยบายด้วยการ
จ ากดัการเข้าถึงข้อมลูเทา่นัน้   ในการพิจารณาดงักลา่ว  IAP จะตรวจสอบค าอทุธรณ์  และน าข้อยกเว้น
รวมทัง้แถลงการณ์จาก ADB และ/หรือบคุคลท่ีสามซึง่คดัค้านการเปิดเผยข้อมลูท่ีร้องขอขึน้มา
ประกอบการพิจารณาด้วย    IAP มีอ านาจท่ีจะยืนยนัหรือกลบัค าตดัสินท่ีเก่ียวข้องของ AIC  โดยการ
ตดัสินของ IAP จะถือเป็นท่ีสิน้สดุ  ในการพิจารณาค าอทุธรณ์ทัง้หมด  IAP จะต้องใช้เวลาไมเ่กิน 45 วนั
ตามปฏิทินหลงัจากท่ีได้รับค าอทุธรณ์แล้ว   IAP ไมมี่อ านาจพิจารณาค าอทุธรณ์ตอ่ค าวินิจฉยัของคณะ
กรรมการบริหารหรือประธานบริหารของ ADB หากค าอทุธรณ์นัน้เก่ียวกบัการยกประโยชน์ตอ่สาธารณะให้
อยูเ่หนือข้อยกเว้นตามยอ่หน้าท่ี 21   หรือเป็นการอทุธรณ์การใช้สิทธิตามบทบญัญตัิในยอ่หน้าท่ี 22 ของ
คณะกรรมการบริหารเพ่ือปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูซึง่ปกตแิล้วจะต้องเปิดเผย    

 
     3. การย่ืนอุทธรณ์และการแจ้งผลการพจิารณาค าอุทธรณ์  

 
37. การย่ืนอทุธรณ์ตอ่ AIC ทัง้หมดจะต้องย่ืนเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 90 วนัตามปฏิทิน  หลงัจากการ

ตดัสินใจปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้องขอของ ADB ในชัน้ต้น  ส่วนการย่ืนอทุธรณ์ตอ่ IAP ทัง้หมดจะต้อง
ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 90 วนัตามปฏิทิน   หลงัจากท่ี AIC ได้ยืนยนัวา่การปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลู
ในชัน้ต้นของ ADB นัน้ถกูต้องแล้ว   การย่ืนเร่ืองอทุธรณ์สามารถท าได้ทางไปรษณีย์โดยสง่ค าร้องขอตอ่ 
AIC หรือ IAP ไปท่ีส านกัวิเทศสมัพนัธ์ (Department of External Relations)  ธนาคารพฒันาเอเชีย 

                                                   
13 ประธานบริหารจะเป็นผู้เสนอช่ือสมาชิกของ IAP เพื่อให้คณะกรรมการบริหารอนมุตัิ 
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(Asian Development Bank)  เลขท่ี 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, 
Philippines  หรือทางอีเมลท่ี disclosure@adb.org   และทางโทรสารท่ีหมายเลข (+63-2) 636-2649    
ค าอทุธรณ์ท่ีได้รับหลงัจากระยะเวลา 90 วนัตามก าหนดจะไมไ่ด้รับการพิจารณา   การย่ืนอทุธรณ์ควรท า
โดยการร่างจดหมายสัน้ ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้

 
(i) รายละเอียดเก่ียวกบัข้อมลูท่ีร้องขอครัง้แรก  และ 
(ii) แถลงการณ์อธิบายข้อเท็จจริงและเหตผุลสนบัสนนุข้ออ้างของผู้ ย่ืนอทุธรณ์ท่ีวา่ ADB ได้

ละเมิดนโยบาย  หรือข้ออ้างเก่ียวกบัการยกให้ประโยชน์ตอ่สาธารณะอยูเ่หนือข้อยกเว้น  
(ตามย่อหน้าท่ี  21)     

 
38. ผู้ ย่ืนอทุธรณ์จะได้รับหนงัสือแจ้งหากค าอทุธรณ์ของตนเองไมไ่ด้รับการพิจารณา  ในกรณีท่ี (i) ผู้ ย่ืนอทุธรณ์

ไมไ่ด้ย่ืนเร่ืองเข้ามาภายในเวลาท่ีก าหนด  (ii)   ผู้ ย่ืนอทุธรณ์ไมไ่ด้ให้ข้อมลูท่ีสมเหตสุมผลพอท่ีจะสนบัสนนุ
ค าอทุธรณ์นัน้ๆ  หรือ (iii) AIC หรือ IAP ไมมี่อ านาจพิจารณาเร่ืองท่ีอทุธรณ์เข้ามา    หาก ADB หรือ IAP 
ยืนยนัท่ีจะปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลูท่ีร้องขอดงัท่ีได้กระท าไว้ก่อนหน้านี ้ ADB จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้
รับทราบและอธิบายเหตผุลส าหรับการตดัสินใจด้วย   หาก ADB หรือ IAP กลบัค าปฏิเสธการเข้าถึงข้อมลู
ขา่วสารซึง่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี ้   ADB จะต้องแจ้งให้ผู้ ร้องขอได้รับทราบถึงการตดัสินใจและสง่มอบข้อมลูท่ี
ร้องขอ    ADB จะน ารายการเก่ียวกบัค าอทุธรณ์ท่ีได้รับ  ลกัษณะของค าอทุธรณ์แตล่ะเร่ือง  และผลการ
พิจารณาค าอทุธรณ์ไปเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทัว่กนั   ข้อมลูท่ีปรากฎอยู่ใน
รายการดงักลา่วนีจ้ะได้รับการปรับปรุงแก้ไขทนัทีท่ีมีการตดัสินใจ 
 

จ. ความสัมพันธ์กับนโยบายอ่ืน ๆ ของธนาคาร 
 

39. หากมีข้อขดัแย้งใด ๆ ระหวา่งข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูตามนโยบายอ่ืนๆ ซึง่ได้รับการอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบริหารของ ADB แล้วกบันโยบายการเข้าถึงข้อมลูขา่วสารนี ้ ให้ถือวา่หลกัการของ AIP อยู่
เหนือหลกัการตามนโยบายอ่ืนๆ   
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V. วันท่ีนโยบายมีผลบังคับใช้  การตดิตามประเมินผล และการทบทวน 
 

40. นโยบายจะมีผลบงัคบัใช้ภายใน 6 เดือนหลงัจากได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริหารของ ADB แล้ว  
ADB จะเฝ้าตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายนี ้ จดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ตอ่
สาธารณชนผา่นทางเว็บไซต์  และปรับปรุงแก้ไขนโยบายเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

 
 


