สรุปผลการพิจารณา และวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
ประจําป ๒๕๔๙
ครั้งที่/วัน เดือน ป
เรื่องพิจารณา
ผูขอขอมูล
นายเจิมศักดิ์
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ๑. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ปนทอง
สอบสวนและศึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริต วุฒิสภา
วันพฤหัสสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน
๒๑ พ.ย.๔๙
จํานวน ๑๔ เรื่อง
๒๕๔๙
๑.๑ เรื่องที่ผานการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๗ เรื่อง
๑) กรณีปญหาการผูกขาดในนโยบายสุราเสรี
๒) กรณีการซื้อที่ดนิ และการกอสรางอาคารเพื่อใหเปน
สํานักงานใหญของธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณการเกษตร
แหงใหม
๓) กรณีการใหสินบนแกสมาชิกวุฒิสภา กรณีการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา
๔) กรณีการกอสรางถนนรอบสนามบินบุรีรัมย
๕) กรณีการจัดซื้ออุปกรณระบบลงดินของบริษัท
ไปรษณียไ ทย จํากัด
๖) กรณีการประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารขอมูลขาวสารดานการเงินการคลัง
และขอมูลโรงพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗) กรณีการไมปฏิบัตติ ามสัญญาแกไขเพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๔) สัญญาเชาโรงงานสุราระหวางกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับบริษัท สุรามหาราษฎรจํากัด (มหาชน)
๑.๒ เรื่องที่ยังไมผานการพิจารณาของวุฒิสภา เนื่องจาก
มีการยุบสภาผูแทนราษฎรและอายุของวุฒิสภา
สิน้ สุดลง จํานวน ๗ เรื่อง
๑) กรณีกรรมการการเลือกตั้ง เปนเจาพนักงานได
รวมกันกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ ฐานปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ หรือปฏิบตั ิหนาทีโ่ ดยทุจริต จัดพิมพไว
จํานวน ๑.๕๐๐ เลม
๒) กรณีผูตรวจการแผนดินรัฐสภา เปนพนักงานได
รวมกันกระทําความผิด ตอตําแหนงหนาที่ราชการ ฐานปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบหรือปฏิบัตหิ นาที่โดยทุจริต จัดพิมพไว
๑.๕๐๐ เลม

-๒-

ครั้งที่/วัน เดือน ป

เรื่องพิจารณา
๓) กรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เปนเจาพนักงานได
รวมกันกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่ าชการ ฐานปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ หรือปฏิบตั ิหนาทีโ่ ดยทุจริต จัดพิมพไว
๑,๕๐๐ เลม
๔) กรณีการจัดซื้ออุปกรณสําหรับตรวจจับวัตถุระเบิด
ประจําทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดพิมพไว ๑,๒๐๐ เลม
๕) กรณีกรมสรรพากรประเมินและเรียกเก็บภาษีโดยมิชอบ
เกี่ยวกับเรื่องการคืนภาษีที่เปนเงินไดประเมินจากการซือ้ หุน
ของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ และการเลือกปฏิบัติอยางไม
เปนธรรม จัดพิมพไว ๑,๒๐๐ เลม
๖) กรณีการกอสรางอาคารผูป ว ยนอก ๗ ชั้น โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี กรมการแพทยกระทรวงสาธารณสุข จัดพิมพ
ไว ๑,๒๐๐ เลม
๗) กรณีสถานีโทรทัศนชองไอทีวี เสนอขาวการเรียกรับ
สินบนของขาราชการตํารวจ สถานีตาํ รวจภูธรอําเภอหนองฉาง
จังหวัดอุทัยธานี จัดพิมพไว ๘๐๐ เลม
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม
๑.๑ เรื่องที่ผา นการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๗ เรื่อง
ที่ประชุม อนุญาต ใหนายเจิมศักดิ์ ปน ทอง ในฐานะ
เจาของขอมูลได โดยจะตองลงนามในหนังสือนําสง
รายงานฯ และรับรองวาหากเกิดขอผิดพลาดไมวา
ดวยประการใดๆ ยินดีแสดงความรับผิดชอบใน
ความเสียหาย นั้น
๑.๒ เรื่องที่ยังไมผานการพิจารณาของวุฒสิ ภา เนื่องจาก
มีการยุบสภาผูแ ทนราษฎรและอายุของวุฒิสภา
สิ้นสุดลง จํานวน ๗ เรือ่ ง
ที่ประชุมอนุญาต โดยดําเนินการ เชนเดียวกับ
ขอ ๑.๑ แตใหหนวยงานเจาของเรื่องประทับ
ตรายาง คําวา “รายงานนี้ยังไมผา นการพิจารณา
จากที่ประชุมวุฒิสภา” ประทับที่ใบปกและใบแรก
เทานั้น

ผูขอขอมูล

-๓-

ครั้งที่/วัน เดือน ป
ประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๔๙

เรื่องพิจารณา
๑. ขอสําเนาหนังสือสงรายงานผลของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษาเกีย่ วกับการทุจริต
วุฒิสภา กรณี การกอสรางอาคารผูปวยนอก ๗ ชั้น
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย กระทรวง
สาธารณสุข ที่นําสงสํานักตรวจเงินแผน (สตง.) และ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ปปช.)
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม อนุญาต เพราะผูขอ ขอเฉพาะสําเนา
หนังสือนําสงรายงานฯ
๒. ขอสําเนาผลการดําเนินการพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริง
ของสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีแ่ จงมายัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสอบสวนและศึกษา
เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต กรณี การเบิกคาลวงเวลาของ
เจาหนาที่ สถานีอนามัย ตําบลศาลารีไทย อําเภอ
เสาไห จังหวัดสระบุรี และขอความอนุเคราะหยกเวน
อัตราคาธรรมเนียมคาใชจาย การขอรับบริการสําเนา
เอกสารเปนจํานวนเงิน ๔๘๕ บาท
ผลการพิจารณา
มติที่ประชุม อนุญาต เนื่องจากผูขอขอมูลเปนผูไ ดรบั
ความเดือดรอนถูกรองเรียน และไดเดินทางติดตามเรื่อง
ของตนเองไปยังหนวยงานตางๆ และเสียคาใชจา ยสูง
(เปนไปตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเรียก
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการจัดทําสําเนาขอมูล
ขาวสารของราชการ ขอ ๖ วา การพิจารณายกเวนหรือลด
อัตราคาธรรมเนียม และคาใชจายเปนการเฉพาะกรณีจะ
คํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ทั้งนี้ ใหอยูใน
ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือผูที่ประธาน
คณะกรรมการขอมูลขาวสารฯ มอบหมาย)

ผูขอขอมูล
นางนุชรัตน
ธารเรวดี
๑๒ ก.ค. ๔๙

นายสุขม
การสุวรรณ
๒๑ ก.ค.๔๙

