
๑ 
 

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ไตรมาสที่ ๑ (1 ตุลาคม – 3๑ ธันวาคม 2562) ของปีงบประมาณ 256๓ 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๔๕ ราย 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๒ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๓ ธ.ค. 6๒ 
 

นางสาวชมภารี ชมพูรัตน ์
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตร ี
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม) 
 
 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
ครั้งที ่๖/25๖๒  วนัจนัทร์ที ่๒ ธันวาคม 2562 กระทู้ถาม
เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสงัคม
ออนไลน์ของนายจเด็จ อินสว่าง 

อนุญาต 
๓ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ นายวรีศักดิ์   หวังศุภกิจโกศล 
รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย ์
 
 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
ครั้งที ่๙/25๖๒  วนัจนัทร์ที ่๒๓ ธันวาคม 2562  
เรื่อง การจดัการปญัหาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย 
ของนายอ าพล จนิดาวฒันะ เป็นผู้ตัง้ถามนายกรฐัมนตร ี

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

 

 
 



๒ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง  จ านวน ๓๙ ราย รวมทั้งหมด ๔๒ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๘ ต.ค. 62 
 

นายอธปิปรชัญ์  ภัควฒัน์ภักด ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชกิวุฒสิภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
18 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒  ๑๘ ต.ค. 62 
 

น.ส.จุฑาทิพร  นานด ี
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  จ านวน 3 เรือ่ง ดังนี ้
   1. ค าสั่งแตง่ตั้งผูเ้ชี่ยวชาญประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา    
   2. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา    
   3. ค าสั่งแต่งตั้งผูช้่วยด าเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา 
      (กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป) 

อนุญาต 
18 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓ ๒๑ ต.ค. 62 
 

นาวาโท รังสรรค ์ หวานนุม่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ชว่ยด าเนนิงานของสมาชกิวฒุิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
21 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๔ ๒๑ ต.ค. 62 
 

ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
เรื่อง การพน้จากต าแหน่งผูช้่วยด าเนนิงาน 
ของสมาชิกวุฒิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
21 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

 

 



๓ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๒๑ ต.ค. 6๒ 
 

ผศ.ดร.ภัทรพล  มหาขันธ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวฒุิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
21 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๖ 
 

๒๑ ต.ค. 6๒ เรือเอกเภสัชกร ชดิชนกสิทธิ ์
วัฒนศิรธิร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวฒุิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
21 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๗ ๒๙ ต.ค. 6๒ พลตรี ณกานต์  กลดัสวัสดิ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
เรื่อง แต่งตั้งผู้ชว่ยด าเนนิงานของสมาชกิวฒุิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
29 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

 
   ๘ 

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายวนัชัย  อุ่นสกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
30 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๙ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.เนตินนัท์  ศาสนนนัท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง การพ้นจากต าแหนง่ผู้ช่วยด าเนนิงาน 
ของสมาชิกวุฒิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
30 ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๑๐ 
๗ พ.ย. ๖๒ 

พ.ท.จ ารูญ  อินธน ู
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
7 พ.ย. 62 

(1 วนั) 
 

  



๔ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑ ๘ พ.ย. ๖๒ นายอ านวย  เดชสอน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๘ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๒ 13 พ.ย. 62 
 

นางวายุพา  วงศ์วิกรม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
13 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๓  13 พ.ย. 62 
 

นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
13 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๔ 13 พ.ย. 62 
   

นายธนะโรจน ์อัครกิจชัยนนท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
13 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๕ ๑3 พ.ย. 62 
 

พันเอก ณฐพล  ดังสทา้น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
13 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๖ 15 พ.ย. 62 
 

พลเอก ประสาท  สขุเกษตร 
สมาชิกวุฒิสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
15 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  
 

 

 



๕ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗ ๑๙ พ.ย. 6๒ 
 

นายวิศิษฎ ์ วิชาศิลป ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา 
และผู้ชว่ยด าเนนิงานของสมาชิกวฒุิสภา 

  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
1๙ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๘ 
 

๑๙ พ.ย. 6๒ นายทองคูณ  จนัทปญัญา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
1๙ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๑๙ 21 พ.ย. 62 
 

พันตรหีญิง นริชา  บญุแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
21 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

 
   ๒๐ 

22 พ.ย. 62 
 

น.ส.พิมพ์นาภา ปุณณเกียรติกร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ประวัติการท างาน
ของนายพิเชษ  สนุทรพิพิธ  

  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
22 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๒๑ 22 พ.ย. 62 
 

นางปาริชาติ ทัพภะสุต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
22 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๒๒ 2 พ.ย. 62 น.ส.ชญาณิศ  สุทธแิสน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
25 พ.ย. 62 

(1 วนั) 
 

  



๖ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓ 25 พ.ย. 62 นายนรเทพ  บุญเก็บ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
25 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๒๔ 27 พ.ย. 62 
 

นางสายพิณ  โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
27 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

2๕ 27 พ.ย. 62 
 

นายวริัช  เลิศไพฑูรย์พันธ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
27 พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

2๖ 28 พ.ย. 62 
 
 

นางธศิกาญจน ์ องิคนินนัท์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
28 พ.ย. 62 

(1 วนั) 
 

  

2๗ 2 ธ.ค. 62 
 

นายธวัชชัย  พลอยกิตติกูล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา  
    เรื่อง แตง่ตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชิกวุฒิสภา 
2. ส าเนาหนังสอืรับรองการด ารงต าแหน่งผูช้ านาญการ

ประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา 
    (กลุ่มงานบรหิารงานทัว่ไป) 
 
 

อนุญาต 
2 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  



๗ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2๘ 3 ธ.ค. 62 นายปรเมษฐ ์ แดนคงยิง่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
3 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

2๙ 3 ธ.ค. 62 
 

นางสลิลรัตน์  รตารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ช านาญการประจ าตวัสมาชกิวฒุิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
3 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  
 

๓๐ 3 ธ.ค. 62 นายอธโิชค  วินทกร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
3 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓๑ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ จ.อ.หญงิ สุภาพร ตะโกอนิทร์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓๒ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ นางทัศนา ยุวานนท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓๓ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ น.ส. พัชร ีธรรมปรีชา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 
 
 

  



๘ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ นายวรีะศกัดิ ์ โควสวุรตัน์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓๕ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ นางจไุรรตัน ์จุลจักรวฒัน์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

3๖ 23 ธ.ค. 62 นายจรัส  ทองนุ่น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
23 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

3๗ 24 ธ.ค. 62 
 
 

นายชาญวฒุิ  ดีเอี่ยม 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ)  

อนุญาต 
24 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

3๘ 26 ธ.ค. 62 
 

พล.ต.ท. สมบัต ิ  
     มิลนิทจินดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
26 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

3๙ 26 ธ.ค. 62 นายทองคูณ  จนัทรต์า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
26 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

   



๙ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ 11 ธ.ค. 62 
 

นางจไุรรตัน ์ จุลจกัรวฒัน์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้ชว่ยด าเนินงานของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานบรหิารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
11 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓5 23 ธ.ค. 62 
 

นายจรัส  ทองนุ่น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
23 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

36 24 ธ.ค. 62 
 

นายชาญวฒุิ  ดีเอี่ยม 
ส านักบริหารงานกลาง 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
24 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

37 26 ธ.ค. 62 
 

พล.ต.ท. สมบัต ิ  
     มิลนิทจินดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าสั่งส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  
  เรือ่ง แต่งตัง้ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกวุฒิสภา  
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 

อนุญาต 
26 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

38 26 ธ.ค. 62 
 

นายทองคูณ  จนัทรต์า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือท าเนียบสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
26 ธ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

 

 

 

   



๑๐ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน ๙ ราย รวมทั้งหมด ๒๐ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๓ ต.ค. ๖๒ นางสาวรมัภา เผ่าสุริยะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

๑. ผลงานของวฒุิสภาในช่วงการใช้บังคับรฐัธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หนังสือสรุปผลงาน ๖ ปี ของวฒุิสภา 
  (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙) 

๓. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)  

๔. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)  

๕. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

๖. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ 
  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)   

อนุญาต 
๓ ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒ ๒๑  ต.ค. ๖๒ นางฤทัยรัตน์ แกว้ปาน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- เอกสารเรื่องร้องเรียน ขอใหต้รวจสอบการอนุมตัิรับซื้อ
ไฟฟ้าและท าสญัญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นที่ สปก. 

อนุญาต 
๒๑ ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓ ๒๕ ต.ค. ๖๒ นายคมสนั นิคมคณารกัษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- เอกสารเลม่ที่ ๒๒ ค าสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
วุฒิสภา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)  

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  



๑๑ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส. ประกายเพ็ชร ศิรริักษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
  ครัง้ที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ศุกรท์ี่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๕ ๑ พ.ย. ๖๒ นายชรนิทร์  แพนไธสง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
ครั้งที ่๔/๑๕๖๐ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๖ ๑๓ พ.ย. ๖๒ นางสาวรมัภา เผ่าสุริยะ 
บุคคลกรวงงานรัฐสภา 

๑. ผลงานของวฒุิสภาในช่วงการใช้บังคับรฐัธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. หนังสือสรุปผลงาน ๖ ปี ของวฒุิสภา 
  (พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙) 

๓. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ 
  ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)  

๔. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)  

๕. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)  

๖. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ
  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)   

อนุญาต 
๑๓ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  



๑๒ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗ ๒๐ พ.ย. ๖๒ นายภัทรินทร์ พนมชัย 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายว่าดว้ยวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ 

 

อนุญาต 
2๐ พ.ย. 62 

(๑ วนั) 

  

๘ ๒๖ พ.ย. ๖๒ นายจ าเปน็ ชุม่มะโน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั้ง ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 อนุญาต 
2๖ พ.ย. 62 

(๑ วนั) 

  

๙ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ นายสุพัฒน ์โพธิเ์งนิ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

๑. บนัทึกการประชมุคณะอนุฯ ป้องกันการทุจริตฯ 
  ในคณะกรรมาธิการศกึษา ตรวจสอบเรื่อง 
  การทุจรติ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วฒุิสภา 

๒. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการศึกษา  
  ตรวจสอบเรือ่งการทจุรติ และเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
  วฒุิสภา 

อนุญาต 
๑๗ ธ.ค. 62 

(๑ วนั) 

  

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน ๕ ราย รวมทั้งหมด ๑๒ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๘ ต.ค. ๖๒ นางสาวพิณฌน์ภัส  บุญศรตีิรตัน์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ประกาศวฒุิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการสามญัประจ า 
   สภา 

อนุญาต 
๘ ต.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒  ๔ พ.ย. ๖๒ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ
กิจการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

รายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน ๕ เรื่อง ดังนี ้ 
๑. หนังสือรายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงนิ ส านกังาน 
    และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน ์
    กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติส าหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ ๓๑ 
    ธนัวาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงนิ 
    และทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๕๙  
๒. หนังสือรายงานประจ าป ี๒๕๖๑ ของกองทุนการออม 
    แห่งชาต ิ
๓. หนังสือรายงานกิจการประจ าป ีงบดุล บัญชีก าไรและ 
    ขาดทุนของธนาคารเพ่ือการสง่ออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  
    ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑  ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
๔. หนังสือรายงานกิจการประจ าปีงบดุล บัญชกี าไรและ 
    ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  
    ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
๕.  หนงัสือรายงานสรปุผลการด าเนนิงานในภาพรวมของทุน  
     หมุนเวียนประจ าปีบญัชี ๒๕๖๑ 
 

อนุญาต 
๔ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  



๑๔ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓  ๑๘ พ.ย. ๖๒ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ
กิจการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

รายงานประจ าปีของหน่วยงาน จ านวน ๓ เรื่อง ดังนี ้
๑. หนังสือรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย  
    ตามพระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    มาตรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๒  
๒. หนงัสือรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย 
     ตามพระราชบญัญตัิวธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
     มาตรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากร 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
๓. รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๔ ๒๑ พ.ย. ๖๒  นายอดิสรณ์  เนตรทอง 
ข้าราชการส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

- ญตัตติั้งคณะกรรมาธกิารวสิามัญศกึษาแนวทาง 
  การสร้างคนดีคนเก่งสู้สงคมเพื่อพัฒนาชาตไิทยอย่าง 
  ยั่งยืน 

อนุญาต 
 ๒๑ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๕ ๒๕ พ.ย. ๖๒ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญ
กิจการวุฒิสภา 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

พระราชก าหนดและรายงานประจ าปีของหน่วยงาน 
จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี ้
๑. พระราชก าหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิส่งเสรมิ 
    การพัฒนาและคุ้มครองสถาบนัครอบครวั  
    พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ) 
๒. หนังสือรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา 
    พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญตัิ  

อนุญาต 
๒๕ พ.ย. 62 

(1 วนั) 

  



๑๕ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

    องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ  
    กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
    โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๑  จ านวน ๑๘ ราย รวมทั้งหมด 2๕ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๖ ก.ย. ๖๒ นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
วิศวกรใหญ่ ปฏิบัตริาชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
 
 
 

 

๑. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข)  
    ของคณะอนุกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาศึกษา 
    ร่างพระราชบญัญตัิการผงัเมือง พ.ศ. ....  
๒. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข)  
    ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านนโยบายการผัง   
    เมืองและการพัฒนาเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
    พ.ศ. ๒๕๖๒  
๓. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข)  

ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามญัปรับปรุงกฎหมายผังเมือง 

 
ข้อมูลในสว่นนี้จัดท า

เสร็จ 
เมื่อวนัที่ ๘ ต.ค. ๖๒  

อนุญาต 
(๘ ต.ค. ๖๒) 

(๑ วนั) 

 ในวันที่รับเรื่อง 
ข้อมูลที่ขอนั้น
บางส่วน  
ยังจัดท าไม่แล้ว
เสร็จ 
และแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบแล้ว ตอ่มา  
ส านักรายงานการ
ประชุมและชวเลข 
ได้ด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว จึง
จัดส่งมายังกลุ่ม
งานบริการ
เอกสารอ้างอิงฯ  
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. 
๖๒ 
ดังนั้น จึงได้
จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้แก่ 
ผูข้อเมื่อวันที่ ๙ 
ต.ค. ๖๒ 

๒ ๑๐ ต.ค. ๖๒ นายการุณย์  พิมพ์สังกุล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

- ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหต ุ
  การตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ า 
  แม่กลองของคณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
(๑๐ ต.ค. ๖๒) 

(๑ วนั)  

  



๑๗ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓ ๑๑ ต.ค. ๖๒ พลต ารวจเอก สถาพร  หลาวทอง 
กรรมการ ป.ป.ช. 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

-  ขอให้ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา จดัส่งเอกสารรายงาน 
   ผลการพิจารณาศึกษาปัญหารถเข็นกระเป๋าในสนามบนิ 
   สุวรรณภูมขิองคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ 
   ติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิต ิ
   บัญญตัิแห่งชาติ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูต้องทุกแผ่น  
   ไปยังส านักงาน ป.ป.ช.  

อนุญาต 
(๑๘ ต.ค. ๖๒) 

๗ วนั 

  

๔ ๑๖ ต.ค. ๖๒ นางศริิภรณ์  เตลผล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข) 
  คณะอนกุรรมาธกิารพิจารณาศึกษาและติดตาม  
  ดา้นพลังงานฟอสซิลในคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

อนุญาต 
(๑๖ ต.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๕ ๒๑ ต.ค. ๖๒ นายกติติศกัดิ ์ รินทะนา 
พนักงานราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมพระราชบัญญัต ิ
  คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุญาต 
(๒๑ ต.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๖ ๒๕ ต.ค. ๖๒ นางสาวสุวรรณา  สุพงษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนาผลการศกึษาโครงการขดุคลองไทย อนุญาต 
(๒๕ ต.ค. ๖๒) 

๑ วนั 
 
 
 
 

  



๑๘ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗ ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงาน ป.ป.ช. - ส าเนาเอกสารค าสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
  วฒุิสภาแตง่ตั้งนายวศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ เคยไดร้บั 
  แต่งตั้ง 
  ใหด้ ารงต าแหน่งเป็นที่ปรกึษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการ  
  คมนาคม วุฒิสภา และที่ปรึกษาคณะอนกุรรมาธิการฯ  
  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  ส านักงาน ป.ป.ช.  

อนุญาต 
(๓๑ ต.ค. ๖๒) 

๖ วนั 

  

๘ ๒๙ ต.ค. ๖๒ นายเมธี  แสนส ี
พนักงานราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาถา่ยเอกสารค าสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
  วฒุิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ครั้งที ่๒๙/๒๕๕๒ 
  และครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๒ 
 

อนุญาต 
(๒๙ ต.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๙ ๑ พ.ย. ๖๒ นายพลชัย พิพิธวรกุล 
ประชาชนทัว่ไป 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวล 
  กฎหมายอาญา (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ ๒๕) 
  พ.ศ. ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
(๒๙ ต.ค. ๖๒) 

๖ วนั 

  

๑๐ ๗ พ.ย. ๖๒ นางสาวสิรภัทร  พิมพแ์ก้ว 
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน) 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

๑. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุการ 
    ตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ าแม่กลองของ 
    คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม สภานติบิัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
( ๗ พ.ย. ๖๒) 

๑ วนั 

  



๑๙ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข) 
    ของคณะกรรมาธิการ 
    (๑) ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
    (๒) ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑๑ ๑๔ พ.ย. ๖๒ นายวฒุิชัยย์  ลลีะวฒันพงษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ 
   วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 
   ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ... สภานิตบิัญญัติ 
   แหง่ชาต ิ
๒. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างประราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
    ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
    พ.ศ. .... สภานติิบญัญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
(๑๔ พ.ย. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๑๒ ๑๔ พ.ย. ๖๒ นายวนวฒัน ์ เวชกิจ 
ข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั 
   พิจารณาร่างพระราชบญัญัติการรว่มลงทุนระหว่างรฐั 
   และเอกชน พ.ศ. ....(พ.ศ. ๒๕๖๒)  
๒. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะอนกุรรมาธิการวิสามัญ 
   พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญตัิการรว่มลงทุน 
   ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....(พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

อนุญาต 
(๑๘ พ.ย. ๖๒) 

๔ วนั 

  



๒๐ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓ ๑๕ พ.ย. ๖๒ นางสาวชนิตา  โอวรารินท์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

-  ส าเนารายงานพิจารณาศกึษา เรื่อง การบรหิาร 
   จดัการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน 

อนุญาต 
(๑๕ พ.ย. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๑๔ 
 

๒๑ พ.ย. ๖๒ นายสุพัฒน ์ โพธิ์เงนิ 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมรา่งพระราชบญัญตั ิ
  การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  

อนุญาต 
(๒๑ พ.ย. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๑๕ 
 

๓ ธ.ค. ๖๒ นายกติติศกัดิ ์ รินทะนา 
พนักงานราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมรา่งพระราชบญัญตั ิ
  การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 
                            

อนุญาต 
(๓ ธ.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

  ๑๖ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ นายณัฐพล  สิงห์สริิสิทธิ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)   
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
  ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
(๑๒ ธ.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๑๗ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ นางสาววรารตัน์  วงษ์ชา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  พรรคการเมือง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
(๑๓ ธ.ค. ๖๒) 

๑ วนั 

  

๑๘ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ นางสาวกมลทิพย์  จันทวาส 
ประชาชน 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญตัิคุ้มครองสิง่บง่ชี้ทาง 
    ภูมศิาสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) ในชั้นกรรมาธกิาร 
    และในชั้นวุฒสิภา 

อนุญาต 
(๑๙ ธ.ค. ๖๒) 

๒ วนั 

  



๒๑ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัตคิุ้มครองสิ่งบ่งชีท้างภูมิศาสตร ์
     พ.ศ. ....  
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
    คุ้มครองสิง่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร ์พ.ศ. ....  
    (สภาผูแ้ทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2  จ านวน ๒ ราย รวมทั้งหมด 3 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
 

พันต ารวจโท ภาสกร ปกปิงเมือง
รองผู้ก ากับการ (สอบสวน) 
 
 

-   ส าเนารายงานสอบหาขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับเรือ่ง
ร้องเรียนกรณีต ารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่ เปิดเผย
ความลบัของทางราชการ และพนักงานสอบสวน
สถานตี ารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่ปฏิบตัิ
หน้าทีห่รือละเว้นการปฏบิัตหิน้าทีโ่ดยมิชอบ 

อนุญาต 
 ๒๕ พ.ย. ๖๒ 

(๔ วนั) 
 

 
 

 

๒ 
 

๑๗ ธ.ค. ๖๒ 
 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
 

๑. บนัทึกการประชมุของคณะกรรมาธิการการศึกษา 
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา 

๒. บนัทึกการประชมุคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน 
การทุจรติ และตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
ในคณะกรรมาธกิารการศกึษา ตรวจสอบ 
เรื่องการทุจริต และเสรมิสรา้งธรรมาภบิาล วุฒิสภา 

  

อนุญาต 
๒๔ ธ.ค. ๖๒ 

 (๗ วัน) 
 

  
 

 

 

 

 

 



๒๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน ๖๐ ราย รวมทั้งหมด ๘2 เร่ือง       

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑ ต.ค. ๖๒ นายกฤติน  ผกูพัน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- กระบวนการตราพระราชบัญญตั ิ อนุญาต 
๑ ต.ค. ๖๒ 

 (๑ วัน) 

  

๒ 
 

๒ ต.ค. ๖๒ นายววิัฒน์  ดวงประเสริฐ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒ ต.ค. ๖๒ 

 (๑ วัน) 

  

๓ 
 

๓ ต.ค. ๖๒ น.ส.สุคนธ์พิชา  รตันะ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔ 
 

๔ ต.ค. ๖๒ นางปิยภรณ์ จุลละนันทน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕ 
 

๘ ต.ค. ๖๒ น.ส.อรอมุา  รตันบรรณกิจ 
พนักงานราชการ 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๖ 
 

๙ ต.ค. ๖๒ น.ส.กาญจนา ประสพจันทร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๒๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗ 
 

๙ ต.ค. ๖๒ น.ส.วรารตัน ์ วงษ์ชา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
  จ านวน ๒๐ เลม่ 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๘ ๑๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.วิภารัตน์ เพียราช 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๙ 
 

๑๑ ต.ค. ๖๒ นายเรวัต  วรรณนุรกัษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภารัฐสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๓  
   พฤษภาคม – มถิุนายน ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๑๐ 
 

๑๑ ต.ค. ๖๒ น.ส.ลักขณา  วงษ์จนัทร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
  จ านวน ๑๐ เลม่ 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๑๑ 
 

๑๑ ต.ค. ๖๒ นายพงศกร  อาษาราษฎร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
  จ านวน ๕ เล่ม 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  

๑๒ 
๑ 

๒๕ ต.ค. ๖๒ นางภาณุมาศ  วราหะไพฑูรย์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือพระราชบัญญตัิการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ 
    และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก.ป.)  
๒. หนังสือพระราชบัญญตัิมาตรการก ากับและตดิตาม 
    จับกมุผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน)  

  



๒๕ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๖๐ (ก.ป.) 
๓. หนังสือพระราชบัญญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก.ป.) 
๔. หนังสือพระราชบัญญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  (ก.ป.) 

๑๓ 
 

๒๘ ต.ค. ๖๒ นางรตันา  ชัชวาลรตัน์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เล่ม 

อนุญาต 
๒๘ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๔ 
 

๒๙ ต.ค. ๖๒  ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๙ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๕ 
 
๒๙ ต.ค. ๖๒ นายบรรหาร ก าลา 

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๙ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๖ 
 
 ๒๙ ต.ค. ๖๒ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 

ขา้ราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๓  
   (พฤษภาคม – มิถนุายน ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๒๙ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๗ 
 

 

๒๙ ต.ค. ๖๒ นายไกรฤกษ ์ ต่วนภูษา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๙ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 
 

 
 

 



๒๖ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘ 
 

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.นัยนา  ชาติชิงเชาว ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๙ 
 

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.ศิริพร  เมืองแกว้ 
พนักงานราชการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน  ๒๕ เล่ม 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๒๐ 
๐ 

๓๐ ต.ค. ๖๒ นางกิจจา  ฟักจนัทร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๕๐ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

 ๒๑ 
 
 

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายณัทกฤช  เปล่งรัศม ี
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๔๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๒ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.สุพิชฌาย์  เกษโกมล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๒๓ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นางวาสนา  มั่งม ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 
 

  



๒๗ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.วาสนา  ธงทอง 
กรรมาธิการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒  

(๑ วนั) 

  

๒๕  ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.สุชาดา  โหหาเรือง 
กรรมาธิการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๖ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายไพสิฐ  ลีพลากร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๗ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นางสุภัทรนิทร ์ ไชยชาดา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  จ านวน ๗๕๐ เล่ม 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 
 

 

๒๘ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.ปนัดดา  เกษมสุขวิวัฒนา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๒๙ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายธงไท  ไชยหิรญัการ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒ เล่ม 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  



๒๘ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายนรพนธ์ โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  จ านวน ๒๐ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๑ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายสุภณัฐ  ศิริทอง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๓๐ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 
 

 

๓๒ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.หทัยมาศ  หมีกุละ 
พนักงานราชการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๓ 
 
 
 

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.พิณฌ์นภัส บุญศรตีิรตัน์ 
พนักงานราชการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒  อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๔ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายภานุพงศ ์ดแีกว้ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๓๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  

๓๕ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายปฏิมา  แสนเดช 
พนักงานราชการ 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๕ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๒๙ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๖ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.อัจฉรา  นตุาลัย 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๒๕ เลม่ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๗ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.จนัทมิา  นนัทวงษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๘ ๓๑ ต.ค. ๖๒ นายพงศกร  อาษาราษฎร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. ประมวลกฎหมายการบรหิารราชการฝ่ายรฐัสภา 
    เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๙ 
 
 

๑ พ.ย. ๖๒ น.ส.นวลละหงส์  ค ามุงคุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  จ านวน ๒๐ เลม่ 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๐ ๖ พ.ย. ๖๒ นางนฤมล  เผอืกอ าไพ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๕๐ เลม่ 

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๑ ๗ พ.ย. ๖๒ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  



๓๐ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๒ ๗ พ.ย. ๖๒ นางพรรษพร  เปี่ยมจติรสขุ 
ข้าราชการ 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๓ ๗ พ.ย. ๖๒ น.ส.วชริานชุ  ข้อสกุล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
  จ านวน ๖ เล่ม 

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๔ ๗ พ.ย. ๖๒ นายกร  กาญจนพัฒน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    จ านวน ๑๕ เลม่ 

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๕ ๘ พ.ย. ๖๒ นายทักษิณ  เครือบญุ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
  จ านวน ๔ เล่ม 

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๔๖ ๘ พ.ย. ๖๒ น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชยั 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๑  
    (มกราคม – กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๒  
    (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
๓. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๓  
    (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๓๑ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๔  
    (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 

๔๗ ๑๑ พ.ย. ๖๒ นางณตัิกาญจน ์สูติพันธว์ิหาร 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๑  
    (มกราคม – กมุภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๒ 
    (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
๓. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๓  
    (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๔. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๔ 
     (กรกฎาคม – สงิหาคม ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๘ ๑๒ พ.ย. ๖๒ น.ส.ภรณ์ธติา  ค าศร ี
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  จ านวน ๑๕ เลม่ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๙ ๑๔ พ.ย. ๖๒ น.ส.อิสริยา รัษฎาเพชร 
พนักงานราชการ 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
  เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๐ ๑๕ พ.ย. ๖๒ นางยุพา  โอภาสรัตน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา 
  เล่ม ๑ – ๒ 

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๓๒ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๑ ๒๑ พ.ย. ๖๒ น.ส.สุธาทิพย์  สมคัรการ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๔ 
  (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) จ านวน ๑๕ เล่ม 

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  

   

๕๒ ๒๒ พ.ย. ๖๒ นายกาญจน์สุชล  หลงวงศ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๑  
    (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๒ 
    (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
๓. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๓  
    (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๔. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๔ 
    (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๕๓ ๒๖ พ.ย. ๖๒ น.ส.ธญัชนก วิริยะมงคลชัย 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๖ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๔ ๒๗ พ.ย. ๖๒ นางปิยภรณ์ จุลละนันทน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  



๓๓ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๕ ๔ ธ.ค. ๖๒ น.ส.ระวีวรรณ  ศรประทุม 
พนักงานราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ประมวลกฎหมายการบรหิารราชการฝ่ายรฐัสภา  
    เล่ม ๑ , ๒ 

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๖ ๖ ธ.ค. ๖๒ นายวริัช  แสงโชต ิ
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๒ 
    (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๓  
    (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๓. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๔ 
    (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๗ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ น.ส.ปรียากร  ชืน่วโิรจน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๕๘ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ 
 

น.ส.นธิดา ศรีอุตะ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๒ 
    (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๓ 
    (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๓. วารสาร จุลนติ ิปีที ่๑๖ ฉบับที ่๔ 
    (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 
 

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๓๔ 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๙ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ น.ส.อมรรัตน์  โม้ชัย 
ข้าราชการรัฐสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๒ 
  (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒) 
- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๓  
  (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) 
- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๔ 
   (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๖๐ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ นายธนิสร  ยอดอินทร ์
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข  จ านวน ๘ ราย รวมทั้งหมด ๑๓ เร่ือง 
 

 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๔ ต.ค. ๖๒ 
 

นายชัยวฒัน ์สุกทอง  
นักศึกษาสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์) 

๑.บันทกึการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ 
   ครั้งที ่๖/๒๕๕๙ วนัศุกรท์ี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
๒.บันทกึการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ 
   ครั้งที ่๑๗/๒๕๕๙  วนัศกุร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๓.บันทกึการประชุมสภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ 
   ครั้งที ่๒๐/๒๕๕๙  วนัพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๒ 

(๕ วนั) 

  

๒ ๙ ต.ค. ๖๒ 
 

นางนลินี  วรีะผล   
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- การขอข้อมูลใบประมวลผลแสดงตนเพ่ือลงมต ิ
  การพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
  (ในสดัส่วน ซึ่งทีป่ระชุมลงมติเลือก สมาชิกวุฒิสภา 
  เป็นกรรมาธิการ วิสามัญกิจการวุฒิสภา จ านวน ๑๑ คน  
  ตามขอ้บังคับการประชมุวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑ 
  วรรคหนึง่) ส าเนาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือก  
  กรรมาธิการวิสามัญกิจการวฒุิสภา ครั้งที ่๑๙ 
  (สมัยสามญัประจ าปคีรัง้ทีห่นึ่ง) วนัที ่๑๗ กนัยายน ๒๕๖๒ 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  



๓๖ 
 

   
 

 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓  ๑ พ.ย. ๖๒ นายพลชัย พิพิธวรกุล  
ประชาชนทัว่ไป 

- การขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๙) ในชัน้สภา 
  นติิบญัญตัิแห่งชาต ิจ านวน ๒ ครัง้ ไดแ้ก ่
๑. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
    ครัง้ที่ ๕๗/๒๕๕๘ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
    ครั้งที ่๑๑/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดีที ่๑๘ กมุภาพันธ ์๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๒ 

(๗ วนั) 
 
 
 

  

๔  ๑๓ พ.ย. ๖๒ นายวนวฒัน ์ เวชกิจ 
ข้าราชการ  
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

-  ขอข้อมูลข่าวเกี่ยวกบัการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
   ในชั้นกรรมาธกิาร และชัน้สภานติิบัญญตัิแห่งชาติ   
   รายงานการประชมุสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิจ านวน ๒ ครั้ง 
    ไดแ้ก ่
๑. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
    ครัง้ที่ ๘๘/๒๕๖๑ เปน็พิเศษ วนัอังคารที ่๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
๒. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
    ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เปน็พิเศษ วนัพฤหัสบดีที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๒    

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๒ 

(๒ วนั) 

   
 



๓๗ 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕  ๑๓ พ.ย. ๖๒ นายชัยชนะ  หนูอินทร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- ขอข้อมูลรายงานการประชุมวฒุิสภา ในการพิจารณา 
  รายงานประจ าป ี๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนญู จ านวน ๑ ครั้ง 
  คือ ครัง้ที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันจนัทรท์ี่  
  ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒  

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๖๒ 

(๒ วนั) 
 

  
 

๖  ๑๕ พ.ย. ๖๒ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  
บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา 

- ขอบันทกึการออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมาธิการ 
   วิสามญักิจการวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๖๒ 

(๔ วนั) 

   
 

๗  ๒ ธ.ค. ๖๒ 
 

นางสาวธนพร  จิตต์อารีย์  
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- ขอส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๙ 
  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วนัจันทร์ที ่๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
  ระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่รายงานประจ าป ี๒๕๖๐  
  ศาลรัฐธรรมนญู (ตามมาตรา ๒๔ แหง่พระราชบญัญตั ิ
  ส านักงานศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๒)  
 

อนุญาต 
๒ ธ.ค. ๖๒ 
 (๑ วัน) 

  
 

๘  ๑๘ ธ.ค. ๖๒ 
 

นางสาวกมลทิพย์  จันทวาส 
ประชาชน 

- ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
   ในชั้นการพิจารณาของวฒุิสภา  จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก ่
๑. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๖  
    (สมัยสามญันติิบญัญตัิ) วันศกุร์ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๒. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๖ 
    (สมัยสามัญนติิบญัญตัิ) วนัศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
 

อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๖๒ 

 (๓ วัน) 

  



๓๘ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ จ านวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๔ เรือ่ง 

 

 
  

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๔ ต.ค. ๖๒ 
 

นายชัยวฒัน ์ สุกทอง 
นักศึกษาสถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์  พ.ศ. ....  
  (พ.ศ. ๒๕๕๙)    

อนุญาต 
๗ ต.ค. ๖๒ 
(๓ วนั)  

  

๒ ๒๑ พ.ย. ๖๒ 
 

นายธีรัตน์  บางเพ็ชร  
พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ  
(ด้านคดี) หวัหน้าพนักงาน 
ไต่สวน ส านักไต่สวนการทุจริต
ภาครัฐ ๒ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 

 

๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
    ทั้งหมด ซึง่เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาตรวจสอบ 
    การปฏิบตัิหน้าที่โดยมิชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ 
    การอาชวีศึกษา 
๒ สรปุผลการพิจารณาเรื่อง “ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
   หน้าที่โดยมิชอบของเลขาธิการคณะกรรมาธกิาร 
   อาชีวศึกษา กรณเีสนอเรือ่งจัดตั้งสถาบนัการอาชวีศกึษา 
   โดยไม่ปฏิบตัติามขั้นตอนของกฎหมาย” 
๓. หนังสือขอใหค้ณะกรรมาธิการการศึกษา วฒุิสภา 
    ตรวจสอบการปฏิบตัิหนา้ที่โดยมิชอบของเลขาธิการ 
    คณะกรรมการการอาชวีศึกษา กรณีเสนอเรื่องจดัตัง้ 
    สถาบันการอาชีวศึกษาโดยไมป่ฏิบัตติามขั้นตอนของ 
    กฎหมาย 

อนุญาต 
๒๕ พ.ย. ๖๒ 

(๔ วนั) 
 

  



 รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน ๑๔๕ ราย รวมทั้งหมด ๒๐๓ เรื่อง ดังน้ี 

 

ล ำดับ ผู้ขอข้อมลูข่ำวสำร 
จ ำนวน 
(รำย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

กำรเปิดเผย (เรื่อง) 
อนุญำต ไม่

อนุญำต 
อนุญำต
บำงส่วน 

1 สมาชิกรฐัสภา 2 1 3   

๒ กรรมาธิการ / อนกุรรมาธกิาร 4 3 7   

๓ บุคคลในวงงานรัฐสภา 40 2๗ 50   

๔ หนว่ยงานศาล 1  1 3   

๕ หนว่ยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ 9 6 12   

๖ หนว่ยงานราชการภายใน 83 58 113   

๗ นิสิต/นกัศึกษา 2 1 4   

๘ ประชาชน / สื่อมวลชน 4 3 8   

 รวม ๑4๕ ๑๐0 20๓   

 
 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขำ่วสำร มำกท่ีสุด 3 ล ำดับ ดังน้ี 

 ล ำดับที่ 1 หน่วยงำนรำชกำรภำยใน 

 ล ำดับที่ 2 บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

 ล ำดับที่ 3 หน่วยงำนรำชกำรภำยนอก / รัฐวิสำหกิจ 

 

 

 

 



สรุปกำรให้บริกำร 
ไตรมำสที่ ๑ (1 ตุลำคม – 3๑ ธันวำคม 2562)  

ของปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ 
 

แผนภูมิกำรเปิดเผยข้อมูลแยกตำมประเภทผู้ขอ 

 

สมาชิกรัฐสภา
1%

กรรมำธิกำร/ อนุ
กรรมำธิกำร

3%

บุคคลในวงงำน
รัฐสภำ
27%

หน่วยงานศาล
1%

หน่วยงำนรำชกำร
ภำยนอก/รัฐวิสำหกิจ

6%

หน่วยงำนรำชกำรภำยใน
58%

นิสิต/นักศึกษำ
1%

ประชำชน/สื่อมวลชน
3%



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ขอ 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ไตรมาสที่ ๑ (1 ตุลาคม – 3๑ ธันวาคม 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน ๑4๕  ราย รวมทัง้หมด  20๓  เรือ่ง 

แยกประเภทข้อมูลขา่วสารได้ 6 ประเภท ดังน้ี 
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

1 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณารา่งรัฐธรรมนูญ/ 
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นวุฒิสภา /สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวฒุิสภำ  
๑.๒ ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
1.๓ ส ำเนำบันทกึกำรประชมุวุฒสิภำ 
๑.๔ ส ำเนำบันทกึกำรประชมุสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำต ิ  
1.๕ ส ำเนำวดีิทัศนก์ำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
1.๖ ส ำเนำร่ำงพระรำชบัญญัต/ิแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรฐัฎำกร 
1.๗ ส ำเนำหลักกำรและเหตุผล ควำมเปน็มำและสำระส ำคัญ 
      ของร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
1.๘ หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
1.๙ ส ำเนำข้อมูลใบประมวลผลกำรแสดงตนเพื่อลงมต ิ
      กำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
1.1๐ ส ำเนำข้อมูลบนัทึกกำรออกเสียงลงคะแนน  
1.11 ส ำเนำบนัทึกกำรประชุมร่ำงพระรำชบญัญตัิ 
1.12 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนติิบญัญตัแิห่งชำติ 
        เกี่ยวกบัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
1.13 ส ำเนำรำยงำนพิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ  
1.14 หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำ 
        ในกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัต ิ
 

23 24   

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
2.1 หนงัสือท ำเนียบสมำชิกวุฒิสภำ 
2.2 ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 
      ผูเ้ชี่ยวชำญประจ ำตวัสมำชิกวุฒิสภำ,ผู้ชว่ยด ำเนนิงำน

ของสมำชิกวุฒิสภำ,กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
 

3๙ 4๒   



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

3 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
สามัญ/คณะกรรมาธิการวสิามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะท างาน 
3.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธกิำรสำมัญ/

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั และคณะอนุกรรมำธิกำร  
3.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุคณะกรรมำธกิำร/ 

คณะอนกุรรมำธิกำร 
๓.๓ ส ำเนำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ 

ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
3.4 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวฒุิสภำ 
3.5 สำรบบกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำ  
๓.๖ ประกำศวุฒิสภำเรื่องตัง้คณะกรรมำธกิำรสำมัญประจ ำ 

สภำ 
๓.๗ ญัตตติั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำง 
๓.๘ เอกสำรค ำสัง่คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วฒุิสภำ 
๓.๙ คัดลอกไฟล์รำยงำน 
3.10 หนังสือขอให้คณะกรรมำธกิำรศึกษำ วฒุิสภำ 

20 28   

4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
4.1 ส ำเนำพระรำชบญัญตั ิ
4.2 หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำญำจกัรไทย  

พุทธศักรำช 2560 
๔.๓ หนงัสือรวมพระรำชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
๔.๔ หนงัสือรำยงำนกำรประชุมวฒุิสภำ 
๔.๕ หนงัสือพระรำชบญัญตักิำรจดัท ำยุทธศำสตร์ชำติ 
๔.๖ หนงัสือสรปุสำระส ำคญั ประวัตแิละควำมเปน็มำ 

ในกำรพิจำรณำพระรำชบญัญัต ิ
๔.๗ หนงัสือแนวทำงกำรวิเครำะห์ร่ำงพระรำชบญัญตัิเกี่ยว

ด้วยกำรเงินตำมบทบัญญตัิรฐัธรรมนูญ 
๔.๘ พระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติสง่เสริม 

กำรพัฒนำและคุม้ครองสถำบันครอบครัว 
๔.๙ กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัต ิ  
๔.๑๐ บันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมำธกิำร 

  วิสำมัญกิจกำรวฒุิสภำ 

15 17   



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

5 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5.1 หนงัสือข้อบังคบัและระเบียบวุฒิสภำ ป ี25๕๑ 
5.๒ หนงัสือข้อบังคบักำรประชุมสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 

พ.ศ. 25๕๗ 
5.๓ หนงัสือข้อบังคบักำรประชุมสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 

พ.ศ. 25๕๙ 
5.๔ หนงัสือข้อบังคบักำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. 2562 
๕.๕ ประมวลจริยธรรมของสมำชิกวุฒิสภำ 
๕.๖ หนงัสือกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ  
  

30 35   

6 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
๖.1 วำรสำรจุลนิต ิ
๖.2 ส ำเนำรำยชื่อผูบ้รหิำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
๖.3 รำยชื่อแตง่ตัง้ประธำนกรรมกำรฯ 
๖.๔ หนงัสือเอกสำรคณุสมบัตแิละลักษณะตอ้งหำ้มของ

สมำชิกวุฒิสภำ 
๖.๕ หนงัสือเพื่อส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกบับทบำทอ ำนำจหน้ำที่

ของวุฒิสภำ 
๖.๖ รำยงำนกำรสัมมนำ  
๖.๗ หนงัสือบทสรุปส ำหรับผู้บริหำรภำษำไทย รำยงำน 

กำรวิจัย 
๖.๘ หนงัสือบทสรุปส ำหรับผู้บริหำรภำษำองักฤษ รำยงำน

กำรวิจัย 
๖.๙ หนงัสือวฒุิสภำตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ 
       แห่งรำชอำณำจักรไทย 
6.๑๐ หนังสือเพื่อสง่เสรมิควำมรูเ้กี่ยวกับทบบำทอ ำนำจ 
         หน้ำที่ของวฒุิสภำ 
๖.๑๑ หนังสือทีร่ะลึกเนื่องในกำรถวำยผ้ำพระกฐิน 
         พระรำชทำนของวฒุสิภำ 
๖.๑๒ หนังสือสรุปผลงำน ๖ ปี ของวุฒิสภำ  
๖.๑๓ เอกสำรเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบกำรอนุมัตริับซื้อ 
          ไฟฟ้ำและท ำสญัญำซือ้ขำยไฟฟ้ำ 
๖.๑๔ เอกสำรเลม่ที่ ๒๒ ค ำสัง่คณะกรรมำธกิำรกำรคมนำคม  
          วุฒิสภำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒) 

18 57   



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

6.15 หนังสือรำยงำนประจ ำปี  
๖.๑๖ ผลงำนของวฒุิสภำในช่วงกำรใชบ้ังคบัรฐัธรรมนญู 
         แห่งรำชอำณำจักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
6.17 หนังสือรวมกฎหมำยว่ำดว้ยวนิัยข้ำรำชกำรรฐัสภำ 
         สำมญั 
6.18 หนังสือพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
         และสังคม พ.ศ. 2560 
6.19 หนังสือพระรำชบัญญัต ิ
6.20 หนังสือประมวลกฎหมำยกำรบรหิำรรำชกำร 
         ฝ่ำยรัฐสภำ ๑ – ๒ 
 

 รวมทั้งหมด 14๕ 20๓ - - 

 
 (หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมลูมากกว่า 1 ประเภท) 
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 ๆ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ ๑

(1 ตุลาคม - 3๑ ธันวาคมน 2562)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

จ ำนวน (รำย) จ ำนวน (เรื่อง)



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

แยกการให้บริการส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนญุาตให้ข้อมูลข่าวสาร 
จากทั้งหมด ๑๘ ส านัก มีการให้บริการจ านวน ๙ ส านัก โดยแยกได้ดังนี้ 

 
 

ล ำดับ ส ำนัก 
จ ำนวน 
(รำย) 

จ ำนวน 
(เรือ่ง) 

1 ส ำนักประชำสัมพันธ ์ ๒ ๒ 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 3๙ 4๒ 

๓ ส ำนักวิชำกำร ๙ ๒๐ 

๔ ส ำนักกำรประชมุ 5 12 

๕ ส ำนักกรรมำธกิำร 1 1๘ ๒5 

๖ ส ำนักกรรมำธกิำร 2 ๒ 3 

๗ ส ำนักกฎหมำย ๖๐ ๘2 

๘ ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข ๘ ๑๓ 

๙ ส ำนักกรรมำธกิำร 3 ๒ 4 

    

 รวม 1๔๕ ๒๐๓ 
 

 
กำรให้บริกำรจำกส ำนักต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร มำกที่สุด 3 ล ำดับ ดังน้ี 
  

ล ำดับที ่1 ส ำนักกฎหมำย มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน   ๖๐ รำย 

ล ำดับที ่2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน ๓๙ รำย 

ล ำดับที ่3 ส ำนักกรรมำธกิำร ๑ มีกำรอนุญำตขอ้มูลขำ่วสำร จ ำนวน ๑8 รำย 
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ไตรมำสที่ ๑ (1 ตุลำคม - 3๑ ธันวำคม 2562)
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓

แผนภูมิกำรให้บริกำรจำกส ำนักต่ำงๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร
จำกทั้งหมด 18 ส ำนัก
จ ำนวน (รำย) จ ำนวน (เรื่อง)




