
๑. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๑  

(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑๑๑ ราย แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ดังนี้

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๒๗ ๒๔.๓๒ ๗๘ - - ๗๘

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑ ๐.๙๐ ๑ - - ๑

๓ คณะกรรมาธิการ ๑๔ ๑๒.๖๑ ๒๕ - ๑ ๒๖

๔ บุคคลในวงงานสภา ๘ ๗.๒๑ ๑๓ - - ๑๓

๕ ศาล ๑ ๐.๙๐ ๑ - - ๑

๖ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๒ ๑๐.๘๑ ๒๑ - - ๒๑

๗ หน่วยงานราชการภายใน ๔๐ ๓๖.๐๔ ๗๐ - - ๗๐

๘ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ๒ ๑.๘๐ ๒ - - ๒

๙ ประชาชน ๖ ๕.๔๑ ๑๑ - - ๑๑

๑๑๑ ๑๐๐ ๒๒๒ - ๑ ๒๒๓

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 

รวม

คิดเป็นร้อยละจํานวน(ราย)ผู้ขอข้อมูลลําดับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ร้อยละ ๐.๙๐

ร้อยละ ๑๐.๘๑

ร้อยละ ๐.๙๐
ร้อยละ ๗.๒๑

ร้อยละ ๑๒.๖๑
ร้อยละ ๒๔.๓๒

ร้อยละ ๕.๔๑

ร้อยละ ๑.๘๐
ร้อยละ ๓๖.๐๔

สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา ศาล หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ประชาชน

(ร้อยละ ๒๔.๓๒) (ร้อยละ ๐.๙๐)

(ร้อยละ ๑๐.๘๑)

(ร้อยละ ๑๒.๖๑)

(ร้อยละ ๐.๙๐)(ร้อยละ ๗.๒๑)
(ร้อยละ ๓๖.๐๔) (ร้อยละ ๑.๘๐) (ร้อยละ ๕.๔๑)



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
 อนุญาต ๒๒๒ ๙๙.๕๕

 ไม่อนุญาต - -

 อนุญาตบางส่วน ๑ ๐.๔๕

รวม ๒๒๓ ๑๐๐.๐๐

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ร้อยละ ๙๙.๕๕

ร้อยละ ๐.๔๕

 อนุญาต  อนุญาตบางส่วน

แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)

 ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๒๒๓ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๘ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต

บางส่วน
(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๖๔ ๑๐๑ - ๑
๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และ
      คณะอนุกรรมาธิการ 
๑.๔ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๕ สําเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๖ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/
      ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ

๒ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
ของประธานวุฒิสภา
- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย ๒ ๒ - -
  ของประธานวุฒิสภา

๓ สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ๑ ๑ - -
(แถบบันทึกเสียง, วีดิทัศน์, ซีดีรอม, VCD, DVD)

๔ สําเนากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๒ ๒๒ - -
๕ สําเนากระทู้ถาม/สารบบกระทู้ถาม/สรุปผลงานการตั้งกระทู้ถาม ๓ ๙ - -

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร



จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๖ สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/คําแปรญัตติ ๑ ๑ - -
๗ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ ตามพระราชบัญญัติ ๕ ๘ - -

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๖.๒ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.๓ หนังสือข้อคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑

๘ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๒๓ ๗๘ - -
๘.๑ สําเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ/
      สําเนาเอกสารสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการ
๘.๒ วารสารจุลนิติ/สารวุฒิสภา
๘.๓ หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
๘.๔ หนังสือศัพท์และสํานวนรัฐธรรมนูญ
๘.๕ หนังสือสรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภา
๘.๖ สําเนาเอกสารประวัติการทํางาน/ ท่ีอยู่/ การลา มา ขาด
     การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา
๘.๗ คู่มือการประชุมวุฒิสภา
๘.๘ สําเนามติคณะรัฐมนตรี
๘.๙ สําเนาความเห็นทางกฎหมาย
๘.๑๐ สําเนารายละเอียดการใช้งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
        ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในการเดินทางไปประชุม
        นานาชาติ การเดินทางไปเยือนต่างประเทศของประธาน
        วุฒิสภา รองประธานวุฒิสภาท้ังสอง คณะกรรมาธิการสามัญ
        ประจําวุฒิสภาทุกคณะ และการรับรองแขกต่างประเทศ

รวม ๑๑๑ ๒๒๒ - ๑

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๒ -



  หมายเหตุ   :   อนุญาต     จํานวน  ๒๒๒  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๕๕
       :   อนุญาตบางส่วน  จํานวน   ๑      เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๔๕
           ลําดับที่ ๑.๒  สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมาธิการ

  (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
           ข้อมูลข่าวสารที่ขอ  สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและตรวจสอบ

  คุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวกับการจัดซื้อยานเกราะล้อยางจากประเทศยูเครน
           อนุญาตบางส่วน  ส่วนที่อนุญาตเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้ ส่วนข้อมูลท่ีไม่อนุญาตเป็นข้อมูลตามมาตรา

  ๑๕ (๑) และ (๔) ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย

 - ๓ -



๑๐๑

๑

๒ ๑
๒๒ ๙ ๑ ๘

๗๘

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของประธา...

สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา

สําเนากฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สําเนากระทู้ถาม/สารบบกระทู้ถาม/สรุปผลงานการตั้งกระทู้ถาม

สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตต/ิคําแปรญัตติ

ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๗ และ มาตรา ๙

ข้อมูลข่าวสารอื่น

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

จํานวน (เรื่อง)

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสท่ี ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓)



มีผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
รวมจํานวนทั้งหมด ๑๑๑ ราย 

   
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๓  ราย  

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 
 
 
 
 

 

๙ ธ.ค. ๕๓ 
 
 
 

 
 
 

นางนิลวรรณ   
เพชระบูรณิน 
สมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 
 
 

๑. สําเนาเอกสารของคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษา 
    ข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
    สภาพภูมิอากาศในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  
    วุฒิสภา 
๒. สําเนาเอกสารของคณะอนุกรรมาธิการการสนับสนุน     
    ภูมิภาคและท้องถิ่นด้วยการใช้องค์ความรู้สู่ชุมชน 
    ในคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๓ 
 (๑๓ วัน) 

 

-  
 
 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 



  - ๒ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒ ๒๑ ธ.ค. ๕๓ 
 

ผศ. อาภัสรา                
เทพจํานงค์ 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย             
หอการค้าไทย 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ กระจายเสียงและ 
  กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ธ.ค. ๕๓ 

 (๔ วัน) 
 

-  
 

 

- 

๓ 
 
 
 

 

๒๓ ธ.ค. ๕๓ 
 
 
 

นายธาริต  เพ็งดิษฐ์ 
อธิบดีกรมสอบสวน 
คดีพิเศษ 
 

๑. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
    พ.ศ. ....  
๒. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  
    พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๒๔ ธ.ค. ๕๓ 

 (๒ วัน) 
 

-  
 

 

- 

 

 

 

 



  - ๓ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน  ๑๐  ราย  

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔ ๔ ต.ค. ๕๓ พ.อ.อ.ไพรราช  ไพรแก้ว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
  สงเคราะห์เกษตร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-  
 

 

- 

๕ ๖ ต.ค. ๕๓ นายตวง  อันทะไชย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสถิติการเสนอคําแปรญัตติ อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-  
 

 

- 

๖ ๑ พ.ย. ๕๓ ผศ.ณรงค์เดช  สรุโฆษิต 
อาจารย์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา  
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... 
๓. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๕๓ 

(๘ วัน) 
 

-  
 

 

- 



  - ๔ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๔. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. .... 
๕. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. .... 
๖. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 
    ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

   

๗ ๑ พ.ย. ๕๓ นางยุวดี  รูปขจร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการน้ํา              
  วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘ ๕ พ.ย. ๕๓ นายวิศวดล  พลธานี  
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม
  การแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ ทรัพยากร  
  โครงข่ายระบบการขนส่ง และการลงทุน วุฒิสภา 

อนุญาต 
๕ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๕ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙ ๑๖ พ.ย. ๕๓ น.ส. กรรณิกา  สิงห์ศก 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง โครงการ 
    ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น  
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง แนวทางแก้ไข 
    ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรแบบยั่งยืน พื้นที่ในเขต 
    อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
๓. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง แนวทาง 
    แก้ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่การเกษตรแบบยั่งยืนในบริเวณ 
    ลุ่มน้ํายม 
๔. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง การติดตาม 
    แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
๕. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการ เรื่อง แนวทาง            
    การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธิ์ผลในประเทศไทย 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

 (๑ วัน) 

- - 

 
 
 

 



  - ๖ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐ ๑๖ พ.ย. ๕๓ น.ส. แสงเดือน ผ่องพุฒ  
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 
    พ.ศ. .... 
๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจค้าปลีก 
    หรือค้าส่ง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑ ๒๑ ธ.ค. ๕๓ นายสมพงศ์  
เผือกประดิษฐ์  
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง 

- สําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้านค้าบริเวณศูนย์ขนส่ง 
  สาธารณะในสนามบินสุวรรณภูมิในการประชุมคณะอนุ- 
  กรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัญหาผ้าใบหลังคาของอาคาร 
  ผู้โดยสารและร้านค้าบริเวณศูนย์ขนส่งสาธารณะในสนามบิน 
  สุวรรณภูมิในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตาม  
  การแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อนุญาต 
๒๔ ธ.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 

- - 

๑๒ ๒๒ ธ.ค. ๕๓ น.ส. เรณู  
สุนทรประพัตสร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 
  ทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธิ์ในประเทศไทย 

อนุญาต 
๒๒ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 



  - ๗ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓ ๒๘ ธ.ค. ๕๓ น.ส. ภภัฏ  ไชยาคํา  
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ         
  น้ําบาดาลเพื่อแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ จํานวน ๒ ครั้ง คือ 
   ๑. ครั้งที่ ๒๐ วันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
   ๒. ครั้งที่ ๒๓ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๘ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักรายงานการประชมุและชวเลข  จํานวน ๑๖ ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔ 
 
 

๔ ต.ค. ๕๓ 
 
 

น.ส. สุมล สตุะวิริยะวัฒน ์
สมาชิกวุฒิสภา 
จังหวัดเพชรบุรี 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทํา        
  ที่บ้าน พ.ศ. ....   (ตั้งแต่วาระที่ ๑ - ๓)  

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๒ วัน) 

- 
 

 

- 
 

๑๕ 
 
 
 

๕ ต.ค. ๕๓ 
 
 
 
 
 

นายอรุณ  ลายผ่องแผ้ว  
ผอ.กลุ่มงานบริการ
เอกสารอ้างอิง 
สํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักงานเลขาธิการ         
สภาผู้แทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ)  
  เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กร 
  จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบการกิจการ  
  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

 

- 
 

 

- 
 

๑๖ 
 

 

๑๓ ต.ค. ๕๓ 
 
 
 

น.ส. รสนา โตสิตระกูล 
สมาชิกวุฒิสภา 
กรุงเทพมหานคร 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติ 
  บัญญัติ) วันที่ ๖ – ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....  

อุนญาต 

๑๕ ต.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 
 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 



  - ๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗ ๑๘ ต.ค. ๕๓ 
 

 

นายอนุรักษ์  นิยมเวช 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป ๒๕๕๓ 
๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ๒๕๕๓  
 

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๓ 

(๑๐ วัน) 

- 
 

- 

  ๑๘ 
 

๑๘ ต.ค. ๕๓ 
 

นายกฤช อาทิตย์แก้ว   
สมาชิกวุฒิสภา    
 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป ๒๕๕๓ 
๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยวิสามัญ ๒๕๕๓  
 

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๕๓ 

(๙ วัน) 

- 
 

 

- 
 

 
๑๙ 

 
 

๒๗ ต.ค. ๕๓ 
 

นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ   
  นิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ ในส่วนที่ 
  เกี่ยวกับกระทู้ถามเรื่อง การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่ 
  กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยพันตํารวจโท จิตต์   
  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี  
 

อนุญาต 
๑๕ พ.ย.๕๓ 

(๒๐วัน) 
 

 
 

- 

 

- 

 

 
 
 
 



  - ๑๐ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐ ๒๘ ต.ค. ๕๓ 

 

 

 

 

 

 

น.ส.จันทนา  ฉิมพสุทธิ ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ        
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกระทู้ถาม 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒                  
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔   
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ๓. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕   
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
  ๔. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗    
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
  ๕. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘   
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
  ๖. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙  
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓  
  ๗. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒  
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 
 

 
 

- 
 

- 

 



  - ๑๑ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑ 

 

๔ พ.ย. ๕๓ 
 

 

นายจํานงค์  สวมประคํา 
สมาชิกวุฒิสภา   
   

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘  
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ เกี่ยวกับ 
  กระทู้ เรื่อง การแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

(๑๓) 

- 

 

- 
 

๒๒ 
 
 
 
 

 

๙ พ.ย. ๕๓ 
 

 
 
 

ศาสตราจารย์                 
ดร. ประสาท สืบค้า 
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
   
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ              
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
  สุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓  
  ๑. ครั้งที่ ๗/๒๕๓๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ ๒๙  
      มิถุนายน  ๒๕๓๓ ในวาระที่หนึ่ง 
  ๒. ครั้งที่ ๘/๒๕๓๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ ๖  
      กรกฎาคม ๒๕๓๓ ในวาระที่สอง – สาม 

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๓ 

(๑๐) 
 

 

- - 

 
 
 
 
 

 



  - ๑๒ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓ ๑๘ พ.ย. ๕๓ นายทรงพล สามารถ
กรรมการผู้จัดการ           
บริษัท เน็ทแฟ็กซ์      
อินเตอร์เนชั่นแนล          
คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด 

 
 
 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ 
    การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
    โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔  
    ๑.๑ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๒๐ ตุลาคม  
           ๒๕๔๓ 
    ๑.๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
    ๑.๓ ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๑ กันยายน 
          ๒๕๔๔ 
    ๑.๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๒  
          กันยายน ๒๕๔๔  
๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ           
    การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ 
    โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    ๒.๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๐ ตุลาคม 
          ๒๕๔๘ 
    ๒.๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๑๔   
          พฤศจิกายน  ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๒๕ พ.ย. ๕๓ 

(๘ วัน) 
 

- 

 

- 
 

 



  - ๑๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔ 
 
 
 
 

 

๒๓ พ.ย. ๕๓ 
 
 
 

 

น.ส. ศิริพงษ์  อาศนะเสน 
ผู้อํานวยการ                  
สํานักการประชุม 
สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม        
  การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพิ่มเติม 

 
 

อนุญาต 
๑ ธ.ค.๕๓ 

(๙) 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

๒๕ 

 

๒๙ พ.ย. ๕๓ 
 

 

นางบุษกร วรรธนะภูติ 
ผู้อํานวยการ                
สํานักกรรมาธิการ ๑  
สํานักงานเลขาธิการ         
สภาผู้แทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ 
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
  ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ธ.ค.๕๓ 
(๓ วัน) 

 

- 

 

 

- 
 

 

๒๖ ๑ ธ.ค. ๕๓ 
 
 

 

น.ส. ปวีรณสุตา ปานขาว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ              
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน 
  อัยการ พ.ศ. ....ในการประชุมครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติ 
  บัญญัติ) วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๓ ธ.ค.๕๓ 
(๓ วัน) 

- 

 

 

 

- 

 

 



  - ๑๔ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗ 
 

 

๑ ธ.ค. ๕๓ 
 

นายกฤช  อาทิตย์แก้ว    
สมาชิกวุฒิสภา    

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่ ๑๑ 
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๗ ธ.ค.๕๓ 
(๗ วัน) 

- 
 

- 
 

 
๒๘ ๓ ธ.ค. ๕๓ 

 
น.ส. ปวีรณสุตา ปานขาว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในส่วนที่เกี่ยวกับ 
  การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด 
  ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ ๑๑  
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๓  
 

อนุญาต 
๓ ธ.ค.๕๓ 
(๑ วัน) 

 

- 
 

- 
 

 

๒๙ ๙ ธ.ค. ๕๓ 
 

นางนิลวรรณ 
เพชระบูรณิน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ –  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค.๕๓ 
(๑๓ วัน) 

- 
 

- 
 

 
 

 

 

 

 



  - ๑๕ - 

 

 มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักบริหารงานกลาง  จํานวน  ๓ ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน)

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐ ๘ ต.ค. ๕๓ น.ส. สุภางค์จิตต  
ไตรเพทพิสัย 
ผู้อํานวยการสํานัก
กํากับและตรวจสอบ 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- สําเนาประวัติการทํางานของอดีตรองประธานวุฒิสภา  
  คนที่สอง (พลเอกวิชิต บุณยะวัฒน์) 

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๓๑ ๒๘ ต.ค. ๕๓ พลทหาร สิทธิพร        
ไกรระเบียบ 
กระทรวงกลาโหม 

- สําเนาที่อยู่สมาชิกวุฒิสภา  อนุญาต 
๒๘ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๑๗ ธ.ค. ๕๓ พลตํารวจตรี สุเทพ 
สุขสงวน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาการลา – มา – ขาดประชุมของสมาชิกวุฒิสภา  
  ในการประชุมวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๗ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๑๖ - 

 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักการคลังและงบประมาณ  จํานวน ๑  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน)

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๓ ๙ พ.ย. ๕๓ นายอริน                  
เจียจันทร์พงษ์ 
ผู้สื่อข่าว                  
กองบรรณาธิการ 
บริษัท มติชน จํากัด 
(มหาชน) 

- สําเนารายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในการเดินทาง 
  ไปประชุมนานาชาติ การเดินทางไปเยือนต่างประเทศของ 
  ประธานวุฒสิภา รองประธานวุฒิสภาทัง้สอง คณะกรรมาธิการ 
  สามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะ และการรบัรองแขกต่างประเทศ 

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๓ 
(๒๙ วัน*) 

 

- - 

 

 

* หมายเหตุ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน และรายงานการเยือนต่างประเทศ ซึ่งมิใช่ข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมไว้แล้ว เจ้าของข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม จึงไม่
สามารถส่งข้อมูลให้ผู้ขอได้ ภายใน ๑๕ วัน สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้ผู้ขอทราบว่า ไม่สามารถดําเนินการจัดส่งข้อมูลตามที่ขอให้ได้ภายใน ๑๕ วัน    
ทั้งนี้  ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
 

 



  - ๑๗ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๓  จํานวน  ๒ ราย  

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน)

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑๙ พ.ย. ๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายจิตติพจน์          
วิริยะโรจน์             
ประธาน
คณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญและ
ติดตามการบริหาร
งบประมาณ 
วุฒิสภา 
 
 
 

 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ  
  พิจารณาศึกษาและตรวจสอบคุณธรรมและจริยธรรม  
  เกี่ยวกับการจัดซื้อยานเกราะล้อยางจากประเทศ 
  ยูเครน (ทั้งหมด) 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

*คณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 
มีมติให้เปิดเผยได้เฉพาะใน
ส่วนของการพิจารณา         
การจัดซื้อยานเกราะล้อยาง
จากประเทศยูเครน ยกเว้น
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 
๑๕ (๑) และ (๔) ประกอบ
กับมาตรา ๙ วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มิให้เปิดเผย (๑๗ ธ.ค. ๕๓) 

 
 * หมายเหตุ ข้อมูลนี้ต้องนําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา พิจารณาก่อนเปิดเผยให้แก่ผู้ขอ เนื่องจากเป็น  

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๑) และ (๔) ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ไม่ต้องเปิดเผย ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐



  - ๑๘ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๕ 
 

๙ ธ.ค. ๕๓ 
 

นางนิลวรรณ 
เพชระบูรณิน       
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการดําเนินงานคณะอนุกรรมาธิการด้าน 
    คนพิการ (พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑) 
๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา 
    คุณภาพคนโดยการสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ประชาชน” 
๓. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เสรีภาพสื่อ        
    การพัฒนาหรือทําร้ายสังคมไทย 
๔. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การป้องกัน         
    การกระทําผิดจากเกมคอมพิวเตอร์ 
๕. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการสอบ 
    เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทย 
๖. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาสุขภาพ        
    ที่เกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
๗. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
    สาธารณสุข ปีที่ ๑ (พฤษภาคม ๒๕๕๑ – ธันวาคม ๒๕๕๑) 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๓ 

(๑๓ วัน) 
 

- 
 

- 
 

 

 

 

 



  - ๑๙ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๘. สําเนาสรุปผลการสัมมนา “วิกฤตขาดแคลนพยาบาล :  
    ทางออกเชิงนโยบายและมาตรการของระบบบริการ 
    สุขภาพ” 
๙. สําเนารายงานการพิจารณากรณีศึกษาเรื่องการติดตามและ
    ตรวจสอบการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุข  
    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐. สําเนารายงานการพิจารณากรณีศึกษาเรื่องปัญหา           
      การขาดแคลนบุคลากรด้านการส่งเสริมทางการแพทย์ 
๑๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา กรณีเหตุการณ์ทําร้าย 
      ร่างกายกลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่ 
      จังหวัดอุดรธานี 
๑๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาการสลายการชุมนุม 
      ทางการเมือง วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
๑๓. สําเนารายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน 
      ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาอาชีพ  
      ณ จังหวัด อุดรธานี 

   

 

 



  - ๒๐ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๑๔. สําเนารายงานการประชุมสัมมนาวาระแห่งชาติแนวทาง  
      การพัฒนาและส่งเสริมฟุตบอลอาชพีในประเทศไทย 
๑๕. สําเนาสรุปผลงานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา        
      ในรอบ ๑ ปี ๖ เดือน 
๑๖. สําเนารายงานสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ         
      การกีฬาเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้านการกีฬา 
      ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๗. สําเนารายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานด้าน 
      การกีฬาระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการการกีฬา  
      วุฒิสภา ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
๑๘. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
      การกีฬา วุฒิสภา ระหว่างพฤษภาคม – ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๑๙. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา                            
      เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย  
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   

 

 



  - ๒๑ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๒๐. สําเนารายงานการสัมมนา “กีฬาแก้ปัญหาชาติได้            
      ทุกเรื่อง” 
๒๑. สําเนารายงานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา  
      เดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนา 
      ฟุตบอลอาชีพ ณ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ 
      ไอร์แลนด์เหนือ ระหว่าง ๒๗ มกราคม – ๕ กุมภาพันธ์  
      ๒๕๕๒ 
๒๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาและ         
      แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า 
      เมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
๒๓. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงานแนวทาง             
      การพัฒนาระดับการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลี  
      สําหรับคนหางานที่จะไปทํางาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี 
๒๔. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงานสถานการณ์ 
      แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและการพิสูจน์สัญชาติ 
      แรงงานพม่า ณ จังหวัดระนองและภูเก็ต 

   

 

 



  - ๒๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๒๕. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงานสถานการณ์ 
      แรงงานและสวัสดิการสังคมและการพิสูจน์สัญชาติ 
      แรงงานพม่า ณ จังหวัดตากและลําปาง 
๒๖. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงานปัญหาร้องทุกข์  
      และแนวทางการแก้ไขของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
      แรงงาน และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
๒๗. สําเนารายงานการศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย  
      สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมในพื้นที ่
      จังหวัดสุโขทัย 
๒๘. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทาง           
      การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” 
๒๙. สําเนารายงานผลการศึกษาของอนุกรรมาธิการใน 
      คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง สภาพปัญหา 
      เกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
๓๐. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานประจํา พ.ศ. ๒๕๕๑ –  
      มีนาคม ๒๕๕๒ ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษานโยบาย    
      การอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์และเกาะรัตนโกสินทร์ 

   



  - ๒๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓๑. สําเนารายงานการเดินทางไปดูงานมัสยิดในเขต 
      กรุงเทพมหานคร ของคณะกรรมาธิการการศาสนา  
      คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๒. สําเนารายงานการเดินทางไปดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่  
      ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
      ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๓. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ จังหวัด 
      มหาสารคาม ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม 
      จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๔. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์  
      พระที่นั่งทรงผนวช วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ของ 
      คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
      ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๕. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักร 
      โมร็อกโก และราชอาณาจักรสเปน ของ 
      คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
      ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 

   



  - ๒๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓๖. สําเนารายงานการเดินทางศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐ 
      ประชาชนจีน ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม 
      จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๗. สําเนารายงานสรุปการสัมมนาเรื่องคริสต์ศาสนิกชนจะมี 
      ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยอย่างไร ของ 
      คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
      ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๘. สําเนารายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง ประเพณีและ 
      วัฒนธรรมกับการสร้างความสมานฉันท์ ณ จังหวัด 
      มหาสารคาม ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม 
      จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๓๙. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานประจําปี ๒๕๕๑ – มีนาคม  
      ๒๕๕๒ ของคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 
      การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม  
      วุฒิสภา เรื่อง ศึกษานโยบายการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร ์
      และเกาะรัตนโกสินทร์ 

   

 



  - ๒๕ - 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๔๐. สําเนาสรุปการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการมรดก 
      วัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็น  
      วัด ของคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม  
      จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๔๑. สําเนาสรุปการสัมมนา เรื่อง เส้นทางสู่การเป็นมรดกโลก 
      ณ จังหวัดเชียงใหม่ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา  
      คุณธรรม จริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 
๔๒. สําเนารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      วิสามัญกิจการวุฒิสภาในรอบหนึ่งปี 
๔๓. สําเนารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      วิสามัญกิจการวุฒิสภาในรอบปีที่สอง 

   

 

 

 

 



  - ๒๖ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกฎหมาย  จํานวน  ๖๓ ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๖ ๑ ต.ค. ๕๓ พล.ร.อ. สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ.  ๒๕๑๘ อนุญาต 
๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๔ ต.ค. ๕๓ น.ส. เอลิชา  ศภุพิโรจน์ 
ประชาชนทั่วไป 

- สําเนาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฌาปณกิจศพ “มุสลิม”  อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๕ ต.ค. ๕๓ นายรพีพงศ ์ ภูชฎาภิรมย ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
  ท้องที่ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๙ ๕ ต.ค. ๕๓ น.ส.นภพร  กิ่งศรี 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ….  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๗ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๐ ๕ ต.ค. ๕๓ น.ส. หทัยรัตน ์              
เนาว์พิริยะวัฒน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ   
    พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑ ๕ ต.ค. ๕๓ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๕ ต.ค. ๕๓ ร.ต.ท. นพดล ปุณยดิศกุล 
ข้าราชการตํารวจ  

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชุมนุมในทีส่าธารณะ 
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๖ ต.ค. ๕๓ นายพิสัณท์โชค  รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๘ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๔ ๖ ต.ค. ๕๓ นายประสิทธิ์  ขันชีวิทย์ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๖ ต.ค. ๕๓ พ.ต.ท. พัฒนา  ฉายาวัฒน์ 
ตํารวจภูธร ภาค ๗ 

๑. สําเนาศัพทแ์ละสํานวนรัฐธรรมนูญ 
๒. วารสารจุลนิติ  
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๖ ต.ค. ๕๓ พ.ต.ท. สรุิลักษณ์ โฉมวงษ์
กรรมาธิการ 

- วารสาร จลุนติิ  อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๗ ๖ ต.ค. ๕๓ พ.ต.ท. จรัส ธรรมธนารักษ์ 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 

 

 



  - ๒๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๘ ๖ ต.ค. ๕๓ นายภัทระ  คําพิทักษ์ 
อดีตสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๔๙ ๗ ต.ค. ๕๓ พล.อ.อ. วีรวิท  คงศักดิ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๗ ต.ค. ๕๓ นางชุตินธร ทวีโรจน์กุลศร ี
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
    แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๑๑ ต.ค. ๕๓ น.ส.อัจฉรา  แสงเพชร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การดําเนินการที่อาจขัดแย้ง 
  ต่อรัฐธรรมนญู มาตรา ๑๒๗ วรรคสี ่ของวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 

 



  - ๓๐ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๒ ๒๖ ต.ค. ๕๓ น.ส. จรัสรัตน์  
จํารัสฤทธงค์ 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนําเข้าสินค้า 
    ที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของการค้าโลก      

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน    

ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๒๖ ต.ค. ๕๓ นายสิทธิศักดิ์                 
ยนต์ตระกูล 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๒๗ ต.ค. ๕๓ พ.ต.ต. ทวีศักดิ์  ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ประจําเดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๓ 
๒. สําเนาพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู 
    และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
    อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๓๑ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๕ ๒๗ ต.ค. ๕๓ นายปริญญา  เทศบรรทัด
อนุกรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย  
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๒๘ ต.ค. ๕๓ นายสมบูรณ์  ทศพร 
กรรมาธิการ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๗ ๒๙ ต.ค. ๕๓ นายพิศาล  พิริยะสถิต 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. วารสาร จุลนิติ ประจําเดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๓ 
 

อนุญาต 
๒๙ ต.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๘ ๑ พ.ย. ๕๓ ผศ. สทิธิกร  ศกัดิ์แสง 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติบัตรประจําประชาชน (ฉบับที่ ๒)  
    พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๕๙ ๑ พ.ย. ๕๓ ร.ต. หญิง ณัฐสรณ์         
ทศพริก 
กรรมาธิการ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการ 
  สาธารณสุข พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๓๒ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๐ ๑ พ.ย. ๕๓ นายจรัส  บรรณารักษ์ 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
    ฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๑ ๑ พ.ย. ๕๓ น.ส. วิลาวัลย์ โทนสูงเนิน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ           
    พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์การและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๒ ๓ พ.ย. ๕๓ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ จํานวน ๒ เล่ม 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก 
    เสียงประชามติ พ.ศ. .... 
๓. สําเนาสารบัญกฎหมายไทย   

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๕๓         

(๑ วัน) 

- - 

๖๓ ๓ พ.ย. ๕๓ นายชวลิต  แก้วจินดา 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินสงวนหวงห้าม 
  ของรัฐ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๘ พ.ย. ๕๓ น.ส. พิมพ์สิริ ชํานาญเสือ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ อนุญาต 
๘ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๓๓ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๕ ๑๐ พ.ย. ๕๓ น.ส.อริษา  เนยีมกลาง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๖ ๑๑ พ.ย. ๕๓ นายไพศาล  ลมืสถิตย์ 
ประชาชนทั่วไป 
 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออก 
    เสียงประชามติ พ.ศ. .... 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. วารสาร จุลนิติ ประจําเดือน ก.ย. – ต.ค. ๕๓ 
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๑๖ พ.ย. ๕๓ นายณัฎฐ์ ละล ี
ข้าราชการ  
ทําเนียบรัฐบาล 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓  อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๘ ๑๖ พ.ย. ๕๓ นายสรรค์ชัย ชญานิน 
ประชาชน 
 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
    ปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระ  
    เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๓. สําเนากระบวนการตราพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๓๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๙ ๑๖ พ.ย. ๕๓ นายสรุชัย เลี้ยงบุญเลศิชัย
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๐ ๑๗ พ.ย. ๕๓ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๗๑ ๑๗ พ.ย. ๕๓ น.ส.จิตรลดา องอาจ 
กรรมาธิการ 

- สําเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี 
  เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๓๔ 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๗๒ ๑๘ พ.ย. ๕๓ นายเฉลิมชัย  ตันติวงศ์ 
ผู้อํานวยการ                 
พรรคเพื่อแผ่นดิน 

- รวมรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๑๗ อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๓ ๑๘ พ.ย. ๕๓ นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 
  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๓๘) 

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 



  - ๓๕ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๔ ๑๘ พ.ย. ๕๓ นายชลิต  แก้วจินดา 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและ 
  การปฏิรูปทีด่ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๗๕ ๑๙ พ.ย. ๕๓ น.ส. ศศิเพ็ญรตัน์  พลสนะ
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕  อนุญาต 
๑๙ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๖ ๑๙ พ.ย. ๕๓ น.ส. ชนิดา  ทพิย์บํารุง 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๙ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๗๗ ๒๒ พ.ย. ๕๓ นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 

 



  - ๓๖ - 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๘ ๒๒ พ.ย. ๕๓ น.ส. พิมพ์นารา              
เกียรติทัตต์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการทีป่รึกษากฎหมายประธาน 
  วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๙ ๒๒ พ.ย. ๕๓ นายวศิน  วิวัฒน์นิรันดร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ ๒๓ พ.ย. ๕๓ นางอัญชลี  จํารัสฤทธิรงค ์
กรรมาธิการ 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๖  อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ ๒๔ พ.ย. ๕๓ นายสุรชัย   
เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการทีป่รึกษากฎหมาย 
  ประธานวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๓๗ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๒ ๑ ธ.ค. ๕๓ นายเฉลิมชัย  ตันติวงศ์ 
ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคํานําหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร                
    ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 
๓. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๓ ๗ ธ.ค. ๕๓ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
   ผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๔ ๗ ธ.ค. ๕๓ นายสมภพ  บ่อทรัพย์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๗ ธ.ค. ๕๓ นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๖ ๙ ธ.ค. ๕๓ นายสุชาติ  ขวัญเกื้อ 
กรรมาธิการ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 
 



  - ๓๘ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๗ ๑๕ ธ.ค. ๕๓ น.ส.สิริพร บุญนพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๑๖ ธ.ค. ๕๓ พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ 
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการประกอบอาชีพ พ.ศ. .... อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๑๗ ธ.ค. ๕๓ นายวศิน  วิวัฒน์นิรันดร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕  
 

อนุญาต 
๑๗ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๐ ๒๐ ธ.ค. ๕๓ นายไพศาล  แสงบุญนํา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๒๑ ธ.ค. ๕๓ นายดิเรก  ถึงฝั่ง 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
    พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 



  - ๓๙ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๒ ๒๘ ธ.ค. ๕๓ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรและ  
  วุฒิสภา พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๓ ๒๘ ธ.ค. ๕๓ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสาร จลุนติิ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖  อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๔ ๒๙ ธ.ค. ๕๓ นายสุเทพ  ลรีพงษ์กุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ จํานวน ๑ เล่ม 
๒. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๙ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๕ ๓๐ ธ.ค. ๕๓ นายชัยวัฒน์   
แพทย์วิโรจน์กุล 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... อนุญาต 
๓๐ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ ๓๐ ธ.ค. ๕๓ น.ส.ชนิตา  ทิพย์บํารุง 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ 
  ตอบแทนอยา่งอื่นของสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
  และกรรมาธกิาร (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๓๐ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๔๐ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๗ ๓๐ ธ.ค. ๕๓ นายพิศาล  พิริยะสถิต 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๓๐ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๘ ๓๐ ธ.ค. ๕๓ พล.ร.อ. สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนามติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการการช่วยเหลือกิจการ 
  อุตสาหกรรมต่อเรือและเดินเรือภายในประเทศ 

อนุญาต 
๓๐ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๔๑ - 

 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักประชาสัมพันธ์  จาํนวน ๒ ราย  
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๙ ๙ ธ.ค. ๕๓ 
 

 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  
อัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการสูงสุด 

 
 

- สําเนาวีดิทัศน์การประชุมวุฒิสภาในการประชุมวุฒิสภา  
  ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน 
  ๒๕๕๓ ในการชี้แจงร่างกฎหมายองค์กรอัยการ  
  ของนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 

อนุญาต 
๑๔ ธันวาคม ๕๓ 

(๕ วัน) 
 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๔๒ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักการประชุม  จํานวน ๑๒ ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๐ ๑๑ พ.ย. ๕๓ นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา  

- สําเนาข้อมูลสรุปผลงานวุฒิสภา เล่ม ๑ - ๙  อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๑๗ พ.ย. ๕๓  น.ส. จิรวิน คะประสิทธิ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาประกาศตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๓   

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๒ ๒๐ ธ.ค. ๕๓ 
 

นายภูวเดช วงศ์เคี่ยม /
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์  

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา             
  กรณีการให้เอกสิทธิ์แก่สมาชิกวุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๖ ต.ค. ๕๓ 
 

นายวิษณุ  ช้างทอง 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนากระทูถ้ามด่วน เรื่อง การแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
  ทะเลของไทย (พันตํารวจเอกสนธยา  แสงเภา  เป็นผู้ตั้งถาม   
  ถามนายกรฐัมนตรี) 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



  - ๔๓ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๔ ๗ ต.ค. ๕๓ น.ส. วรรณวิภา เลิศปัญญาพร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- คู่มือการประชุมวุฒิสภา  อนุญาต 
๗ ต.ค. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๒๗ ต.ค. ๕๓ นายชวการ  แพนไธสง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา  
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๓ พ.ย. ๕๓ น.ส. วิลาวัลย์  โทนสูงเนิน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
    พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ....  
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ พ.ย. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๗ ๓ พ.ย. ๕๓ น.ส. วรรณวิภา เลิศปัญญาพร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- คู่มือการประชุมวุฒิสภา อนุญาต 
๓ พ.ย. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๔๔ - 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/ 
ของผู้ขอข้อมูล 
ตําแหน่ง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๘ ๔ พ.ย. ๕๓ นายวัฒนชัย  หนูเสมียน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
    พ.ศ. ....  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ....  
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ พ.ย. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๙ ๔ พ.ย. ๕๓ นายชวการ  แพนไธสง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..)  
  พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๔ พ.ย. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๐ ๑๐ พ.ย. ๕๓ น.ส. ปาริชาต  ภาคสิม 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
  กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน์  
  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๑๑๑ ๒๖ พ.ย. ๕๓ นางพวงผกา  วรศิลป์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
  และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รัฐสภา 

อนุญาต 
๒๖ พ.ย. ๕๓  

(๑ วัน) 

- - 

 




