
๑. ประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๓๐  ราย 

แยกประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการไดดังนี้

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๑๘ ๑๓.๘๕ ๒๔ - - ๒๔

๒ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑ ๐.๗๗ ๒ - - ๒

๓ คณะกรรมาธิการ ๑๓ ๑๐.๐๐ ๑๙ - - ๑๙

๔ บุคคลในวงงานสภา ๑๗ ๑๓.๐๘ ๒๒ - - ๒๒

๕ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๘.๔๖ ๑๑ - - ๑๑

๖ หนวยงานราชการภายใน ๕๙ ๔๕.๓๘ ๗๗ - - ๗๗

๗ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ๔ ๓.๐๘ ๕ - - ๕

๘ บริษัท/บุคคลทั่วไป ๗ ๕.๓๘ ๑๑ - - ๑๑

รวม ๑๓๐ ๑๐๐ ๑๗๑ - - ๑๗๑

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)

คิดเปนรอยละจํานวน (ราย)ผูขอขอมูลลําดับ



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)

แสดงประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ ๓.๐๘

รอยละ ๕.๓๘

รอยละ ๑๐

รอยละ ๐.๗๗

รอยละ ๑๓.๘๕

รอยละ ๑๓.๐๘

รอยละ ๘.๔๖
รอยละ ๔๕.๓๘

สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน บริษัท/บุคคลทั่วไป



๒. ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ  (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสาร มากกวา ๑ ประเภท)

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๑๗๑ เรื่อง แยกประเภทขอมูลขาวสารได ๑๑ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ ๑๑ ๑๑  -  -

แหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ

และกระทูถาม

๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ๓ ๓  -  -

คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ 

และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

๓ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ๔ ๔  -  -

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๔ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑ ๑  -  -

คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

๕ สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ๑ ๑  -  -

(วีดิทัศน,ซีดีรอม, VCD, DVD)

๖ สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ๕ ๕  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๗ สําเนาพระราชบัญญัติ ๒๐ ๒๕  -  -

๘ สําเนารางพระราชบัญญัติ/สารบบรางพระราชบัญญัติ ๑๖ ๒๘  -  -

๙ สําเนากระทูถาม/สารบบกระทูถาม/ ๕ ๖  -  -

สรุปผลงานการตั้งกระทูถาม

๑๐ เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ๒๔ ๓๑  -  -

๑๑ ขอมูลขาวสารอื่น ๆ ๔๐ ๕๖  -  -

รวม ๑๓๐ ๑๗๑  -  -

ลําดับ ประเภทขอมูล



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยแบงตามประเภทขอมูลขาวสาร

๑๑

๓ ๔
๑ ๑

๒๕

๓๑

๕๖

๒๘

๖
๕

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.

สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา (วีดิทัศน,ซีดีรอม, VCD, DVD)

สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สําเนาพระราชบัญญตัิ

สําเนารางพระราชบัญญัติ/สารบบราง พ.ร.บ

สําเนากระทูถาม/สารบบกระทูถาม/สรุปผลงานการตั้งกระทูถาม

เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารอื่นๆ

ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ

จํานวน (เรื่อง)



มีผูใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

รวมจํานวนทั้งหมด  ๑๓๐  ราย 

   

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๑  ราย  

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑ 

 

 

 

 

 

 

๑๗ ธ.ค. ๕๒ 

 

 

 

 

 

นายนภดล  เฮงเจริญ 

นักศึกษาปริญญาโท 

คณะนติิศาสตร  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญั 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 

   กฎหมายวิธพีิจารณาความแพง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

   สภานติบิัญญัติแหงชาติ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๑)         

   (แกไขเพิ่มเติมอัตราคาขึ้นศาลและคาใชจายอื่นๆ) 

อนุญาต 

๑๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



  - ๒ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกฎหมาย  จํานวน  ๖๖  ราย  

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒ 

 

๒ ต.ค. ๕๒ นางชุตนิธร ทวีโรจนกุลศรี 

ขาราชการ สํานักงาน  

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุญาต 

๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

๓ ๒ ต.ค. ๕๒ นายพิศณุ  แสนพลกรัง 

ขาราชการบํานาญทหาร 

 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๖ ฉบบัที่ ๔  (ก.ค. – ส.ค. ๕๒) อนุญาต 

๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔ ๒ ต.ค. ๕๒ น.ส.กัณฐิกา  

อรรถกวีวรรณ 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อนุญาต 

๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕ ๒ ต.ค. ๕๒ น.ส.พักตรทิรา  สงาใจ 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 

๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖ ๕ ต.ค. ๕๒ นางชุตนิธร ทวีโรจนกุลศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบรางพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ (ฉบบัที่..)  

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๓ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗ ๕ ต.ค. ๕๒ นายดิเรก  ถึงฝง 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ 

    และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนุญาต 

๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๘ ๕ ต.ค. ๕๒ นายภัทรินทร   

พนมชัยชยวัฒน 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

   การรับเด็กเปนบตุรบญุธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙ ๕ ต.ค. ๕๒ นายสุเทพ ลีรพงษกุล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการ 

สภาผูแทนราษฎร 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๖ ฉบบัที่ ๔ (ก.ค. - ส.ค.๕๒) อนุญาต 

๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐ ๖ ต.ค. ๕๒ นางชุตนิธร ทวีโรจนกุลศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

     การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๖ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 

 



  - ๔ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑ ๖ ต.ค. ๕๒ นายจักรวาล ศรีสุข 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิมาตรฐานสินคาการเกษตร  

    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. สําเนาพระราชบญัญัติวธิพีิจารณาคดียาเสพตดิ 

    พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. สําเนาพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง 

    และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. สําเนาพระราชบญัญตัิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

    คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๖ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒ ๗ ต.ค. ๕๒ นายเขมชาติ คณาทูเศรษฐ ี

ผูเชี่ยวชาญประจําตัว

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิองกัน 

    และปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๗ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓ ๘ ต.ค. ๕๒ พลเรือเอก สุรศักดิ ์ศรีอรุณ 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาขอบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  

   ฉบับภาษาอังกฤษ 

อนุญาต 

๘ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔ ๘ ต.ค. ๕๒ น.ส.ธัชธร วงศคําจันทร 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ  

    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. วารสาร จลุนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔ ก.ค. – ส.ค. ๕๒ 

อนุญาต 

๘ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๕ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

 

 

 

 

 

นายสถาพร เชาวนจินดา 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

 

 

 

 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ 

    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตผิูสูงอายุ  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

 

 

 

- - 

๑๖ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

นายพิศณุ  แสนพลกรัง 

ขาราชการบํานาญทหาร 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ 

    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๓. วารสาร จลุนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๔ 

อนญุาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

นายศักดา  ตนุพาก 

ผูเชี่ยวชาญประจําตัว 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การรับเด็กเปนบตุรบุญธรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ 

    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วนั) 

- - 

 



  - ๖ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๘ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

พ.ต.ท. ศราวธุ  ตันกุล 

กรรมาธิการของ 

สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

นางชุตนิธร ทวีโรจนกุลศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

  รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐ ๑๒ ต.ค. ๕๒ นางอัญชา ไกรกิตติวุฒ ิ

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

  รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

  (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑ ๑๓ ต.ค. ๕๒ น.ส.วริยา  โกสุมภสวรรค 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒ ๑๓ ต.ค. ๕๒ น.ส.ลักขณา  วงษจันทร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓ ๑๓ ต.ค. ๕๒ นายจติติพจน วิริยะโรจน 

สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ   

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๗ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๔ ๑๓ ต.ค. ๕๒ นายธีระเดช  แสงพรหม 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕ ๑๓ ต.ค. ๕๒ น.ส. เสาวนีย สมันตติรพร 

เลขานุการประจํา

คณะกรรมาธกิารวุฒิสภา 

- เอกสารความเห็นทางกฎหมายกรณีมาตรา ๒๖๕ , ๒๖๖  

   ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖ ๑๔ ต.ค. ๕๒ ด.ต. วชิรพงศ  

อุนพวลบุรพงศ 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๔ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗ ๑๔ ต.ค. ๕๒ นางบษุบา  เจยีมจรรต 

ประชาชน 

- สําเนาพระราชบัญญัตธินาคารอิสลามแหงประเทศไทย  

   พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 

๑๔ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘ ๑๔ ต.ค. ๕๒ นายสิทธิกร  ศักดิ์แสง 

อนุกรรมาธิการ 

การยุติธรรม 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๔ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

๒๙ ๑๕ ต.ค. ๕๒ น.ส. งามตา ดีศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๘ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๐ ๑๖ ต.ค. ๕๒ พลเรือเอก สุรศักดิ ์ศรีอรุณ 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 

    วตัถุระเบดิ ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

๒. สําเนา Law of Malaysia act ๓๕๗ 

๓. สําเนาคาํแปลกฎหมายมาเลเซีย 

อนุญาต 

๑๖ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑ ๑๗ ต.ค. ๕๒ พ.ต.อ.คมกฤษ  ไวลืมขาว 

เลขานุการ

คณะกรรมาธกิารฯ 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๑๙ ต.ค. ๕๒ นายเจริญ  ภกัดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

   คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๙ ต.ค.๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๒๐ ต.ค. ๕๒ นายปญญา โสสีภา 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิการสงออกไปนอกและ 

    การนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. สําเนาระเบียบกระทรวงพาณิชยวาดวยการบริหารกองทุน 

    สงเสริมการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

อนุญาต 

๒๐ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔ ๒๑ ต.ค. ๕๒ น.ส.นาราสนิี  ยุติการคา 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 

   สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๙ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๕ ๒๑ ต.ค. ๕๒ นายดิเรก  ถึงฝง 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาคาํแถลงนโยบายของรัฐบาล  

   (ชุดนายกรฐัมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖ ๒๑ ต.ค. ๕๒ พ.ต.อ. จรงค  ภักดีวานิช 

ผูเชี่ยวชาญประจําตัว

สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๒๑ ต.ค. ๕๒ นายอรุณ  ลายผองแผว 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

- สําเนาพระราชบัญญัติจดัระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

   พ.ศ. ๒๕๑๘ 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๒๒ ต.ค. ๕๒ น.ส.ธัชธร วงศคําจันทร 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 

   รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๙ ๒๖ ต.ค. ๕๒ น.ส. อัจฉริยา สัมพัฒนวรชัย 

ขาราชการ  สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

    คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๒. วารสาร จลุนิติ เลม ๕ 

อนุญาต 

๒๖ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๐ ๒๗ ต.ค. ๕๒ นายเจริญ  ภกัดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

   การตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อประกอบ 

   ในการแปรญัตต ิ

อนุญาต 

๒๗ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๑๐ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๑ ๒๘ ต.ค. ๕๒ นายดิเรก  ถึงฝง 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาคาํแถลงนโยบายรัฐบาล ชุดที่ ๕๔ และ ๕๕ อนุญาต 

๒๘ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๒๘ ต.ค. ๕๒ น.ส.สุกัญญา สายบุตร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

  การตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๘ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๒๘ ต.ค. ๕๒ นายโชติชวง ชุตินธร 

ประชาชน 

 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

  (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๘ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๔ ๒๐ พ.ย. ๕๒ นายสุพรรณ  บุญปลั่งขจร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อนุญาต 

๒๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๒๐ พ.ย. ๕๒ นางนรนิทิพย วนาเกษมสนัต 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 

๒๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๒๓ พ.ย. ๕๒ นายกร  กาญจนพัฒน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัวิาดวยการออกคําสั่งเรียก  

   คณะกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภา พ.ศ. ....  

   (สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนผูเสนอ) 

อนุญาต 

๒๓ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๑๑ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๗ ๒๓ พ.ย. ๕๒ นายสุรพงษ  อินทรตวง 

กรรมาธิการของวุฒิสภา 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๒. ตารางเปรยีบเทียบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ 

    ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

    การทุจริตแหงชาติ (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๓ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๒๓ พ.ย. ๕๒ นายณัฐพล  สิงหเสน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 

๒๓ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๒๔ พ.ย. ๕๒ ศ.วิรัติ  พาณชิยพงษ 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

   วิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๔ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๒๔ พ.ย. ๕๒ น.ส.วรรณวิภา เลิศปญญาพร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๖ ฉบบัที่ ๕  อนุญาต 

๒๔ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๒๔ พ.ย. ๕๒ นายพิศณุ  แสนพลกรัง 

ขาราชการบํานาญทหาร 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๖ ฉบบัที่ ๕  อนุญาต 

๒๔ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๒ ๒๕ พ.ย. ๕๒ น.ส.ธัชชร วงศคําจันทร 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือ 

   ดําเนนิการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ 

 

อนุญาต 

๒๕ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๑๒ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๓ ๒๕ พ.ย. ๕๒ ผศ.สิทธิกร ศกัดิ์แสง 

อนุกรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ 

    วฒันธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริม 

    และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๕ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๒ ธ.ค. ๕๒ นายเกียรติศักดิ์   

พานิชตระกูล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

  การปองกันและปราบปรามการทจุรติและการตรวจเงิน 

  แผนดิน พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๓ ธ.ค. ๕๒ น.ส.จิรทีปต  ทองสุข 

เลขานุการคณะกรรมการ

สิทธิมนษุยชน สิทธเิสรีภาพ

และการคุมครองผูบริโภค 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง 

    และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ 

    คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. สําเนาพระราชบัญญตัิคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

อนุญาต 

๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๓ ธ.ค. ๕๒ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์  ตูจินดา 

อนุกรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง 

    และกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. หนังสือรวมกฎหมาย สนช. พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๗ ๓ ธ.ค. ๕๒ นายศิริวัฒน  อุทธอินทร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๑๓ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๘ ๓ ธ.ค. ๕๒ วาที่ ร.ต.ท.เสกสรรค  

เอกวิริยะวิทย 

ประชาชน 

๑. วารสาร จุลนิติ ฉบบัที่ ๕ ปที่ ๖ 

๒. วารสาร จลุนิติ ฉบับที ่๖ ปที ่๕ 

๓. วารสาร จลุนิติ ฉบับที ่๒ ปที่ ๖ 

อนุญาต 

๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๙ ๑๗ ธ.ค. ๕๒ นายคาํนูณ สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตคิวบคุม 

    เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. .... 

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล  

    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  

๑๗ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๐ ๑๗ ธ.ค. ๕๒ นายชลิต  แกวจินดา 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ   

    ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 

อนุญาต  

๑๗ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๑ ๑๘ ธ.ค. ๕๒ นายคาํนูณ  สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

๒. กฎมณเฑียรบาลฯ สืบสันติวงศฯ 

อนุญาต 

๑๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๒ ๒๓ ธ.ค. ๕๒ ดร.อนงควิชญา  สารีบุตร 

กรรมาธิการของวุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ฉบบัที่ ๖ ปที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนุญาต 

๒๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๑๔ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๓ ๒๓ ธ.ค. ๕๒ นายณฐพร  โตประยูร 

กรรมาธิการของวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล  

   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๓ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๒๘ ธ.ค. ๕๒ นายชนาธิป  เรืองวรบูรณ 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาเจตนารมณรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

   พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๑๕ 

อนุญาต 

๒๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๕ ๒๙ ธ.ค. ๕๒ นายเจริญ  ภกัดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย 

   อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๖ ๒๙ ธ.ค. ๕๒ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์  ตูจินดา 

อนุกรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาดัชนสีารบัญกฎหมายไทย 

๒. วารสาร จลุนิต ิ

อนุญาต 

๒๙ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๓๐ ธ.ค. ๕๒ นายชัยวัฒน แพทยวิโรจนกุล 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตภิาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 

๓๐ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - ๑๕ - 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  จํานวน  ๑๖  ราย  
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๘ 

 

 

 

 

๕ ต.ค. ๕๒ 

 

 

 

 

นายชัช ชลวร       
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

 

 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ 
   ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิาชุมชน พ.ศ. ....  
   ในวาระที่หนึ่งครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙    
   เมษายน ๒๕๕๐ และการพิจารณาวาระที่สองและวาระ 
   ที่สาม ในรายงานการประชุมสภานติิบญัญัติแหงชาติ      
   ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เปนพเิศษ วนัพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน  
   ๒๕๕๐  

อนุญาต 

๗ ธ.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

๖๙ 

 

 

๗ ต.ค. ๕๒ 

 

 

นายเอกชัย  บดุสีนนท 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๙  

  (สมัยสามัญทั่วไป) วันที ่๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 

อนุญาต 

๗ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- 

 

 

- 

 

 

๗๐ ๙ ต.ค. ๕๒ 

 

นายประเสริฐ สีเลิศ    
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนาบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนการประชุมวุฒิสภา 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่  

   พ.ศ. .... วนัจันทรที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๒  

 

อนุญาต 

๑๐ ก.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 



  - ๑๖ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๑ 

 

๑๒ ต.ค. ๕๒ 

 

น.ส. บงกช  วงษไทย 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณารับทราบ 

   รายงานประจําปของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิ 

   เสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. ๒๕๕๐  

   ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกรที ่๖ มนีาคม ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- 

 

 

- 

 

๗๒ 

 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

 

น.ส. บงกช  วงษไทย 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาผลการ 

   ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ของ  

   สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญนิต ิ

   บัญญตัิ) วนัศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๑๕ ต.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

๗๓ ๑๕ ต.ค. ๕๒ น.ส. โฉมเฉลา เอี่ยมไพโรจน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการปองกันและ   

   ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ พ.ศ. .... วันที่ ๑๖  

   พฤษภาคม ๒๕๕๑ , วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒, วันที่ ๒๗    

   กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๑๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

๗๔ ๒๙ ต.ค. ๕๒ นายอนุรักษ  นิยมเวช  
สมาชิกวุฒิสภา    

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในสวนที่เปนคําอภิปราย 
   ตั้งแตการประชุมวุฒิสภาครั้งแรก (ตามรัฐธรรมนูญแหง 
   ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) จนถึงปจจุบนั 

อนุญาต 

๕ ธ.ค. ๕๒ 

(๘ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 



  - ๑๗ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๕ 

 

 

๒๙ ต.ค. ๕๒ 

 

 

น.ส. อาจารีย บุนนาค

นักศึกษาปริญญาโท 

คณะนติิศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา รายงานการประชุม 

   วฒุิสภา ครัง้ที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ  

   วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ วาระที่สอง และ 

   วาระที่สาม เรื่อง รางพระราชบัญญตัิอนญุาโตตุลาการ  

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๕ ธ.ค. ๕๒ 

(๘ วัน) 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

๗๖ 

 

๖ พ.ย. ๕๒ 

 

นายเอกชัย บดุสีนนท 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑          
   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒  
   ในการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง   
   ทบวง กรม ฉบับที่..พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๑ พ.ย.๕๒ 

(๕ วัน) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

๗๗ ๙ พ.ย. ๕๒ 

 

นายศโิรจน แพทยพันธ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ 
   นติบิัญญตัิ) วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และรายงานการ  

   ประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วันที่  

   ๑๐ กันยายน ๒๕๔๒ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  
   ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปราบปรามการทุจริต  
   พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๐ พ.ย. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๑๘ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๘ ๑๓ พ.ย. ๕๒ 

 

 

 

นางเสาวณัฎฐ วันหวัง 
เจาหนาทีป่ระจําศนูยวิทยุ

บริการศาลยตุธิรรม 
สํานักงานศาลยุติธรรม 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ    
  ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ เฉพาะสวนที่ 
   เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญตัิวิธีพิจารณาคดี  
   ยาเสพติด พ.ศ. .... เพื่อใชประโยชนในราชการสํานกังาน 

   ศาลยุตธิรรม 

อนุญาต 

๑๗ พ.ย. ๕๒ 

(๔ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

 

๗๙ ๑๘ พ.ย. ๕๒ นายอนุรักษ  นิยมเวช  
สมาชิกวุฒิสภา   

- สําเนาบนัทกึการออกเสียงลงคะแนน ครั้งที่ ๑๕  
   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
   ๒๕๕๒ ในการอภิปรายรางพระราชบัญญัติวาดวย 
  การตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๙ พ.ย. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

 

๘๐ ๑๘ พ.ย. ๕๒ 

 

น.ส. ธันยพร โสรัตน 

คณะกรรมาธกิาร

การเกษตรและสหกรณ

วุฒิสภา 

- สําเนาบนัทกึการออกเสียงลงคะแนน ครั้งที่ ๑๕  
   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
   ๒๕๕๒ ในการอภิปรายรางพระราชบัญญัติวาดวย 
   การตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๘ พ.ย. ๕๒ 

(๑วัน) 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๑๙ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๑ 

 

๒๓ พ.ย. ๕๒ 

 

น.ส. รสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนวฒุิสภาชุดปจจบุัน  

    

อนุญาต 

๒ ธ.ค. ๕๒ 

(๑๐ วัน) 

- 

 

 

- 

 

 

๘๒ ๑๑ ธ.ค. ๕๒ นายวีระวุฒิ ตะปนตา 

สํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงการทองเที่ยว 

และกีฬา 

 

- สําเนาบันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา      
   ครั้งที ่๑๔ (สมัยสามัญนติบิัญญตั)ิ วันจนัทรที่ ๒   

   พฤศจิกายน ๒๕๕๒ , ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามัญนติิบญัญัต)ิ   

   วันจันทรที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๖ (สมัย  

   สามญันติิบญัญัต)ิ  วันจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒   

   และครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิตบิัญญัต)ิ เปนพิเศษ   

   วันอังคารที ่๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อใชในการปฏิบัติ  

   หนาที่ราชการของสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงการ  

   ทองเที่ยวและกีฬา 

อนุญาต 

๑๖ ธ.ค. ๕๒ 

(๖ วัน) 

 

- 

 

 

- 

 

 

๘๓ 

 

 

 

๑๗ ธ.ค. ๕๒ 

 

 

 

พลเรือเอก สุรศักดิ ์ศรีอรุณ 

สมาชิกวุฒิสภา    

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

   วันศุกรที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑, ครั้งที ่๕ (สมัยสามญัทั่วไป)  
   วันศุกรที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป)  

   วันศุกรที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เฉพาะในสวนที่เปนการ 

   อภิปรายของพลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ในการพิจารณา 

   รางขอบังคบัการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 



  - ๒๐ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักประชาสัมพันธ  จํานวน  ๒  ราย  

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๔ 

 

 

๒ ต.ค. ๕๒ 

 

 

นายพจน  โพธิ์ศรี 

ผูจัดการสถาน ี 

MB CHANNEL 

บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น กรุป 

- ขอมูลเกี่ยวกับภาพรายชื่อตําแหนงและหมายเลขโทรศัพท 

   ในหนวยงานของวุฒิสภาเพื่อนําเสนอขาวทางสถานีโทรทัศนผาน 

   ดาวเทียม MB CHANNEL  

อนุญาต 

๙ ต.ค. ๕๒ 

(๗ วัน) 

- - 

๘๕ 

 

 

๔ พ.ย. ๕๒ 

 

 

นายชวนนท  

อินทรโกมาลยสุต 

เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศ 

 

 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ในระเบียบ 

   วาระกระทูถามที่ ๓.๒ กระทูถามดวน เรื่อง การใหสัมภาษณของ 

   นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และปญหาเขตแดนไทย - กัมพูชา  

   บริเวณปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีษะเกษ กระทูถามที่ ๓.๓  

   กระทูถามเรื่อง ปญหาการเจรจาเนื่องจากการปกปนเขตแดนใน 

   พื้นทีต่อเนือ่งกับประเทศกัมพูชา และกระทูถามที่ ๓.๔ กระทู 

   ถามเรื่องปญหาผลกระทบที่ประเทศไทยไดรับจากการสรางเขื่อน 

   บนแมน้ําโขง ซึ่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวง  

   การตางประเทศ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ

   และสิ่งแวดลอมเปนผูตอบและรวมตอบกระทูถามในการประชุม 

   วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิตบิัญญตัิ) วันจันทรที่ ๒  

   พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๖ พ.ย.๕๒ 

(๒ วัน) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 



  - ๒๑ - 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกํากับและตรวจสอบ จํานวน  ๑  ราย 
 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๖ 

 

 

 

๒๓ ธ.ค. ๕๒ 

 

 

 

นายจติติพจน  วิริยะโรจน 

สมาชิกวุฒิสภา 

จังหวัดศรีสะเกษ 

- สําเนาบนัทกึการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

อนุญาต 

๓๐ ธ.ค. ๕๒ 

(๗ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๒๒ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักการประชุม จํานวน  ๒๘  ราย 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๗ 

 

 

๖ ต.ค. ๕๒ 

 

 

น.ส. ภิรมย นลิทัพ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาหนังสือของประธานวุฒิสภาลงนามถึงนายกรัฐมนตรี  

    เพื่อขอความรวมมือคณะรัฐมนตรี ในการตอบกระทูถาม     

    ของวฒุิสภา 

อนุญาต 

๖ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๑๓ ต.ค. ๕๒ นายขวัญประชา วังสนิท 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัวิาดวยความผดิเกี่ยวกับ 

   การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 

   สวนรวม พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๓ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๑๕ ต.ค. ๕๒ นายจตุรภัทร กาญจนโรจน  

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัลิักษณะปกครองทองที่        

   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๕ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๐ ๒๑ ต.ค. ๕๒ นายสุพัฒน  โพธิ์เงิน 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัตติาม 

   ขอบังคบัการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๓๖  

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ 

 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

 

น.ส.จินดา ประสมทรัพย     

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

- เอกสารเกี่ยวกับการหารือรวมกันของสมาชิกวุฒิสภา 

   ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๒  

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

 (๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๓ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๒ 

 

๒๑ ต.ค. ๕๒ นายสุพัฒน โพธิ์เงิน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิคุมครองการดําเนนิงานของ 

    สมาคมประชาชาตแิหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

    พ.ศ. .... 

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาตาํบลและองคการบรหิาร 

    สวนตาํบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๔. สําเนารางพระราชบัญญตัิองคการบรหิารสวนจังหวัด  

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๕. สําเนารางพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการเมือง 

    พัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๖. สําเนารางพระราชบัญญตัิลักษณะปกครองทองที่  

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๗. สําเนารางพระราชบัญญตัิการรับเด็กเปนบตุรบญุธรรม   

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

 

- - 

๙๓ ๒๒ ต.ค. ๕๒ 

 

นายวันนพ   

ศรีประภาภรณ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนากระทูถาม กลุมปญหาเกี่ยวกับทะเลสาบสงขลา อนุญาต 

๒๒ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๒๔ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๔ ๒๙ ต.ค. ๕๒ นายไตรรงค  โตกระแส 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิคุมครองการดําเนนิงานของ 

    สถาบนัความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง  

    พ.ศ. .... 

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

    การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๕ 

 

๖ พ.ย. ๕๒ 

 

นายพิสิฎ นธิสิิริวรรณ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

- สําเนารางพระราชบัญญตักิารเดินอากาศ  (ฉบับที่..)  

   พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๖ พ.ย. ๕ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ 

 

๙ พ.ย. ๕๒ 

 

นายพิสิฎ นธิสิิริวรรณ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิวาดวยการปฏิบัติ                  

    ตออากาศยานที่กระทําผดิกฎหมาย (ฉบับที่..)  

    พ.ศ. .... 

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิสุขภาพแหงชาติ                   

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จ                

    บํานาญขาราชการ (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... 

๔. สําเนารางพระราชบัญญตัิบาํเหน็จบํานาญขาราชการ      

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๐ พ.ย. ๕๒ 

(๒ วัน) 

 

- - 

 

 



  - ๒๕ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๗ 

 

 

๙ พ.ย. ๕๒ นายพิสิษฐ นธิิสิริวรธรรม 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 

    ขาราชการ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                               

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิบาํเหน็จบํานาญขาราชการ       

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๘ ๑๐ พ.ย. ๕๒ น.ส.พัชรี เวชชะ 

ขาราชการ  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทูถามของ นายชลิต แกวจนิดา  

   สมาชิกวฒุสิภา 

อนุญาต 

๑๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๙ ๑๗ พ.ย. ๕๒ นางสินนีาฏ สุจินดาวัฒน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

- สําเนาหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษาของ     

   คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการบังคับใช 

   กฎหมายและแนวทางแกไขการไรสถานะและสิทธิของ 

   บุคคลในประเทศไทย  

อนุญาต 

๑๗ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๐ 

 

๑๗ พ.ย. ๕๒ น.ส. กัณฐิกา สีจา 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

- ขอมูลเพื่อไปจัดทาํหนังสือวุฒิสภาไทย อนุญาต 

๑๗ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๑๘ พ.ย. ๕๒ น.ส. รุงเรือง กลอมรอด 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา    

- สําเนารายชื่อการตั้งกรรมาธิการสามัญเพิ่มเติม 

   ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา  

อนุญาต 

๑๘ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๖ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๒ ๒๐ พ.ย. ๕๒ น.ส.เกศนี  กรีไกรนุช 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนากระทูถาม สมัยนายสมัคร สุนทรเวช,                    

   นายสมชาย วงศสวัสดิ์, นายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ 

อนุญาต 

๒๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๒๗ พ.ย. ๕๒ น.ส. ศิริวรรณ สุทธิพงศ 

เลขานุการรองเลขาธิการ

วุฒิสภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา   อนุญาต 

๒๗ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๓๐ พ.ย. ๕๒ น.ส. ณัฐชา อาภามงคล 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา          

- สําเนาสรุปผลงานวุฒิสภา  อนุญาต 

๓๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๓๐ พ.ย. ๕๒ น.ส.วรินทร  จันทรัตน 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาไฟลสารบบขอมูลสรุปผลงานกระทูถาม อนุญาต 

๓๐ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๔ ธ.ค. ๕๒ นางศภุลักษณ โอภาสพินิจ 

ขาราชการ  สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบญัชีแจงเหตุขัดของในการประชมุวุฒิสภา  

   ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกรที่ ๒๔ เมษายน  

   ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๔ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



  - ๒๗ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๗ ๘ ธ.ค. ๕๒ นายอุดร พันธมุิตร  

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัทิี่ผานการเห็นชอบของวุฒิสภา   

  

อนุญาต 

๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๑๑ ธ.ค. ๕๒ นายอานันท   

เกียรติสารพิภพ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

   รางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป 

   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญาต 

๑๑ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๙ ๑๕ ธ.ค. ๕๒ นางวิมล แจงอัตถะ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาหนังสือของคณะกรรมาธิการการศาสนา เพื่อขอตั้ง 

   กรรมาธิการแทนตําแหนงที่วาง  

อนุญาต 

๑๕ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๐ ๑๘ ธ.ค. ๕๒ นางสุมาลี  เทยีมสนิท 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานผลการดาํเนินการกระทูถามสมัยสามัญ 

   นติบิัญญตัิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๑๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๒๑ ธ.ค. ๕๒ นายไสว จิตเพียร  

นักศึกษาหลักสูตรผูบริหาร

กระบวนการยตุิธรรม

ระดับสูง (บ.ย.ส.)  

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

      พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒. ขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อนุญาต 

๒๑ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๒๘ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑๒ ๒๔ ธ.ค. ๕๒  นายเอกชัย บดุสีนนท  

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา  

- สําเนารางพระราชบัญญตัปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

   (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๔ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๓ ๒๘ ธ.ค. ๕๒  นางสินนีาฎ สุจินดาพงษ  

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาหนังสือขอขยายเวลาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   ศึกษาปญหาการบังคบัใชกฎหมายและแนวทางแกไข         

   การไรสถานะและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย 

อนุญาต 

๒๘ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๔ ๓๐ ธ.ค. ๕๒ น.ส. จิณัฐตา  ชางเผือก 

ผูปฏิบตัิงาน 

ใหสมาชิกวุฒสิภา  

(นายอนันต วรธิติพงศ) 

- สําเนาสรุปผลงานกระทูถามของนายอนนัต วรธติิพงศ        

   สมาชิกวฒุสิภา 

อนุญาต 

๓๐ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



  - ๒๙ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน  ๕  ราย  

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑๕ ๒๙ ต.ค. ๕๒ น.ส.พนิตตา ธรรมพิดา

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการลดตนทนุ 

   พลังงานไฟฟาในคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ  

   วันอังคารที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๙ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๖ ๖ พ.ย. ๕๒ นายปญญา  โสสีภา 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานความคดิเห็นเกี่ยวกับรางรัฐธรรมนูญ 

   แหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. .... สภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๖ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๒๓ พ.ย. ๕๒ นายเทียนชัย  พันธเสน       

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึการประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการ 

   พาณิชยและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๘ วันพฤหัสบดีที ่๓๐  

   ตุลาคม ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๓ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๘ ๒ ธ.ค. ๕๒ นายการุณย  พิมพสังกุล     

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานการจดัสัมมนาเรื่อง ปญหาและอุปสรรค 

   ในการบังคบัใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาต ิ 

   และสิ่งแวดลอม โดยศึกษาจากกรณีสนามบินสุวรรณภมูิ 

   วันจันทรที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๙ ๑๗ ธ.ค. ๕๒ นายวิทยา  เที่ยงแท           

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

 

- สําเนารายงานคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

   รางพระราชบัญญตัิการเดนิเรือในนานน้าํไทย พ.ศ. ....   

อนุญาต 

๑๗ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๓๐ - 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักบริหารงานกลาง  จํานวน  ๑๑  ราย  

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๒๐ ๒ ต.ค. ๕๒ ศาลรัฐธรรมนญู - สําเนาลายมอืชื่อสภานติิบญัญัตแิหงชาตทิี่ลงนามมาประชุม 

   ในวันพิจารณารางพระราชบัญญตัิปาชุมชน พ.ศ. .... วาระที ่

   หนึ่งในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  

   ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ วาระที่สองและวาระที่สามในคราว 

   ประชุมครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เปนพิเศษ เมือ่วันพุธที่ ๒๑  

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๗ ต.ค. ๕๒ 

(๕ วัน) 

- - 

๑๒๑ 

 

 

 

๒๑ ต.ค. ๕๒ นายจตุรภทัร  

กาญจนโรจน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- แผนพบั “สาระนารูเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

   ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

 

 

อนุญาต 

๒๑ ต.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๒ ๒๗ ต.ค. ๕๒ นายประชา ประสพด ี

ประธานคณะกรรมาธิการ

การกฎหมาย การ

ยุติธรรมและสทธิ

มนษุยชน สภา

ผูแทนราษฎร 

- สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาผูเขารวมประชุม  

   เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๒๘ ต.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

- - 



  - ๓๑ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๒๓ ๒๙ ต.ค. ๕๒ สํานกังานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 

- สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่ลงชื่อประชุมรวมกัน 

   ของรัฐสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) 

   วันอังคารที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๕/๒๕๕๑  

   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๓๐ ต.ค. ๕๒ 

(๒ วนั) 

- - 

๑๒๔ ๓๐ ต.ค. ๕๒ ศาลรัฐธรรมนญู - สําเนารายชื่อสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ ที่ลงนาม 

   มาประชุมในการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ  

   ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๑ เปนพิเศษ วนัพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๐  

   ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐  

   ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วนัพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๓๑ ต.ค. ๕๒ 

(๒ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๑๑ พ.ย. ๕๒ น.ส. อรทัย พลงาม 

นักศกึษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ 

- หนังสือสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา อนุญาต 

๑๑ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ ๑๓ พ.ย. ๕๒ นายธานนิทร  

บุพกิจสิริโรจน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. แผนพับ “รายการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงาน 

    เลขาธิการวุฒิสภา” 

๒. แผนพบั “สาระนารูเกี่ยวกับพระราชบญัญัติขอมูลขาวสาร 

    ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

๓. แผนพบั “ประชาชนไดอะไรจากศูนยขอมูลขาวสารของ 

    ราชการ  สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา” 

อนุญาต 

๑๓ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

 

- - 



  - ๓๒ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 

ของผูขอขอมูล 

ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๒๗ 

 

 

๒๖ พ.ย. ๕๒ น.ส.รัชฎาภรณ 

เลิศอัชฌาสัย 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- แผนพบั “รายการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงาน 

   เลขาธิการวฒุิสภา” 

 

 

อนุญาต 

๒๖ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๘ ๘ ธ.ค. ๕๒ น.ส. รัชฎาภรณ 

เลิศอัชฌาสัย 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- แผนพบั “รายการขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงาน 

   เลขาธิการวฒุิสภา”  

 

 

อนุญาต 

๒๖ พ.ย. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๙ ๙ ธ.ค. ๕๒ น.ส. นิตยา นาคเกษม 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- แผนพบั “สาระนารูเกี่ยวกบัพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

   ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

อนุญาต 

๙ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ ๒๙ ธ.ค. ๕๒ พลอากาศเอก อดิเรก 

จํารัสฤทธิรงค 

อดีตสมาชิกสภานิติ

บัญญตัิแหงชาต ิ

๑. สําเนาประกาศแตงตั้งสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

๒. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกคําสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๒  

    และแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

    ของวุฒิสภาโดยประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 

อนุญาต 

๒๙ ธ.ค. ๕๒ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



 

 

- ๑๐ - 

 

 ๒. สถิติการใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบอื่นๆ ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒)   

                แจงดวยวาจาทางโทรศัพท  ๑,๑๐๑   เร่ือง  ๑,๑๐๖   ราย 

                สงทางโทรสาร                ๖๖  เร่ือง       ๙๑   ราย 
                E-mail                                       ๕   เร่ือง         ๕   ราย 

                (แนบเอกสารรายละเอียดชื่อเร่ือง ช่ือผูขอขอมูล)  

            การใชดุลยพินิจตามมาตรา ๑๕  

            การปฏิบัตใินการเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ ประจําป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

             ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม  - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) 

             ไดมีการปฏิเสธไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา ๑๕ จาํนวน  -  ราย 

             ระบุประเภท/เร่ือง ของขอมูลขาวสารที่มีการปฏิเสธการเปดเผย จาํนวน……………………………เร่ือง 

             ๑.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ๒.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ๓.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………         

 

    

       (นางสาววลัยภรณ  พงษวพัินธุ) 

      ตําแหนง    เจาหนาทีบ่ริหารทั่วไป ๗ 

                                       ผูรายงาน 

 

 

 

โทรศัพท  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙ 

โทรสาร   ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




