
๑. ประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๒๑ ราย 

แยกประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการไดดังนี้

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๓๓ ๒๗.๒๗ ๕๐ - - ๕๐

๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ ๐.๘๓ ๑ - - ๑

๓ คณะกรรมาธิการ ๑๐ ๘.๒๖ ๑๗ - - ๑๗

๔ บุคคลในวงงานสภา ๑๗ ๑๔.๐๕ ๒๑ - - ๒๑

๕ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๙ ๗.๔๔ ๑๒ - - ๑๒

๖ หนวยงานราชการภายใน ๓๕ ๒๘.๙๓ ๘๖ - - ๘๖

๗ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ๔ ๓.๓๑ ๕ - - ๕

๘ บริษัท/บุคคลทั่วไป ๑๒ ๙.๙๒ ๒๔ - - ๒๔

รวม ๑๒๑ ๑๐๐ ๒๑๖ - - ๒๑๖

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

คิดเปนรอยละจํานวน(ราย)ผูขอขอมูลลําดับ



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

แสดงประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ ๒๘.๙๓รอยละ ๗.๔๔ รอยละ ๓.๓๑

รอยละ ๙.๙๒
รอยละ ๑๔.๐๕

รอยละ ๘.๒๖

รอยละ ๐.๘๓

รอยละ ๒๗.๒๗

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานสภา 

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน บริษัท/บุคคลทั่วไป



๒. ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ  (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสาร มากกวา ๑ ประเภท)

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๒๑๖ เรื่อง แยกประเภทขอมูลขาวสารได ๑๒ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๖ ๑๐  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ๙ ๙  -  -

คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ 

และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

๓ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ๕ ๖  -  -

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๔ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๔ ๖  -  -

คณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ 

คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

๕ สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ๕ ๕  -  -

(แถบบันทึกเสียง,ซีดีรอม, VCD, DVD)

๖ สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ๑ ๒  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๗ สําเนาพระราชบัญญัติ ๑๗ ๖๗  -  -

๘ สําเนารางพระราชบัญญัติ/สารบบรางพระราชบัญญัติ ๕ ๗

๙ สําเนากระทูถาม/สารบบกระทูถาม/ ๓ ๓  -  -

สรุปผลงานการตั้งกระทูถาม

ลําดับ ประเภทขอมูล



จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑๐ สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/ ๑๕ ๑๖  -  -

คําแปรญัตติ

๑๑ เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ๑๒ ๑๗  -  -

๑๒ เอกสารอื่นๆ ๓๙ ๖๘  -  -

รวม ๑๒๑ ๒๑๖ - -

ลําดับ ประเภทขอมูล

 - ๒ -



 

แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยแบงตามประเภทขอมูลขาวสาร

๖๘

๑๗
๑๖

๓
๗

๖๗

๒
๕

๖๖
๙๑๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.

สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ

สําเนาบันทึกภาพและเสียง การประชุมวุฒิสภา(แถบบันทึกเสียง,ซีดีรอม, VCD, DVD)

สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สําเนาพระราชบัญญัติ

สําเนารางพระราชบัญญัติ/สารบบราง พ.ร.บ

สําเนากระทูถาม/สารบบกระทูถาม/สรุปผลงานการตั้งกระทูถาม

สําเนาญัตต/ิสารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/คําแปรญัตติ

เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เอกสารอื่น ๆ

ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ

จํานวน (เรื่อง)



มีผูใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓) 

รวมจํานวนทั้งหมด ๑๒๑ ราย  

     

มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักกรรมาธิการ ๑ จํานวน  ๑๒ 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 ๑๑ ม.ค. ๕๓ นายวันนพ  ศรีประภาภรณ 

ขาราชการ  สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

- คูมือแบบการรางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒ ๑๔ ม.ค. ๕๓ นายวันนพ ศรีประภาภรณ 

ขาราชการ  สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
   วิสามญัศึกษาและตดิตามการแกไขปญหาการประกอบ 
   กิจการประมง วุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓ ๑๕ ม.ค. ๕๓ น.ส. อัญชลี  ศิริวุฒิ  
ขาราชการ  สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการนโยบาย 
   การเงินและการคลังมหภาค ในคณะกรรมาธิการการเงิน  
   การคลัง การธนาคาร และสถาบนัการเงิน วุฒิสภา  

   ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑      

อนุญาต 
๑๕ ม.ค. ๕๓ 

(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.) 
๔ ๑๙ ม.ค. ๕๓ นายวิศวดล  พลธาน ี   

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ  
   การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ดังนี ้
    - วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
    - วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕ 
 

๔ ก.พ. ๕๓ นางอุมาพร  สายสุวรรณ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๓. สําเนาพระราชบัญญัตคิุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. สําเนาพระราชบัญญตัิควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕. สําเนาพระราชบัญญตัิโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙  
๖. สําเนาพระราชบัญญตัิควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
    พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๗. สําเนาพระราชบัญญตัิสถานพยาบาลสตัว พ.ศ. ๒๕๓๓ 
๘. สําเนาพระราชบัญญตัิควบคุมการฆาสัตวและจาํหนาย 
      เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙. สําเนาพระราชบัญญตัโิรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐. สําเนาพระราชบัญญัติวชิาชีพการสัตวแพทย  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

อนุญาต 
๕ ก.พ. ๕๓ 

(๒ 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.) 
   ๑๑. สําเนาพระราชบัญญัตโิคนมและผลิตภัณฑนม 

      พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒. สําเนาพระราชบัญญัติรักษาคลอง ร.ศ. ๑๒๑ 
๑๓. สําเนาพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร               
      พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๑๔. สําเนาพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ 
๑๕. สําเนาพระราชบัญญัตคินัและคนู้ํา พ.ศ. ๒๕๐๕ 
๑๖. สําเนาพระราชบัญญัตวิาดวยสิทธิการประมงในเขต           
       การประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ 

๑๗. สําเนาพระราชบัญญตักิารประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ 
๑๘. สําเนาพระราชบัญญัติจดัที่ดนิเพื่อการครองชีพ               
      พ.ศ. ๒๕๑๑ 
๑๙. สําเนาพระราชบัญญัติจดัรูปที่ดนิเพื่อเกษตรกรรม            
      พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๒๐. สําเนาพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
      พ.ศ. ๒๕๑๘ 
 

   



 - ๑๕ - 

  

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.) 
   ๒๑. สําเนาพระราชบัญญตักิารเชาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 

      พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๒๒. สําเนาพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓. สําเนาพระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒๔. สําเนาพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕. สําเนาพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหเกษตรกร            
      พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๒๖. สําเนาพระราชบญัญตัิเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
๒๗. สําเนาพระราชบญัญตัิสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘. สําเนาพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒๙. สําเนาพระราชบญัญตัิมาตรฐานสนิคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐. สําเนาพระราชบัญญัตคิณะกรรมการอาหารแหงชาต ิ
      พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๑. สําเนาพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนาํเขามา 
       ในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓๒. สําเนาพระราชบัญญตักิองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  
       พ.ศ. ๒๕๐๓ 

   



 - 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.) 
   ๓๓. สําเนาพระราชบัญญตักิองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร   

       พ.ศ. ๒๕๒๔   
๓๔. สําเนาพระราชบัญญัตคิณุสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
       กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓๕. สําเนาพระราชบัญญัติจดัระเบียบกิจการแพปลา 
      พ.ศ. ๒๔๙๖ 
๓๖. สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง                
      พ.ศ. ๒๕๐๔ 
๓๗. สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสงเสริมกิจการ        

       โคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๔  
๓๘. สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการตลาดเพื่อการเกษตร 
       พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓๙. สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาการวิจัย 
       การเกษตร (องคกรมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖  
๔๐. สําเนาพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
      พื้นที่สูง (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   

  



 - 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.) 

๖ ๘ ก.พ. ๕๓ น.ส. วิกานดา วรรณวิเศษ 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีการให 
   เชาทีด่ินบริเวณสามเหลี่ยมยานพหลโยธิน ของ 
   คณะกรรมาธิการการคมนาคม วฒุิสภา 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗ ๑๐ ก.พ. ๕๓ นายภัทรินทร   
พนมชัยชยวัฒน  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 
   วิสามญัศึกษาและตดิตามการแกไขปญหาการประกอบ 
   กิจการประมง วุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๑๐ ก.พ. ๕๓ 

(๑ 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.) 

๘ ๑๐ มี.ค. ๕๓ นายภานุพงศ พณิชยกุล 
นักศึกษาปริญญาโท 
คณะนติิศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- สําเนารายงานการประชุมและบันทึกการประชุมในการประชุม 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญตัแิกไข 
   เพิ่มเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (ฉบบัที่ ..)   
   พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติม ภาค ๑ ลักษณะ ๕  
   วาดวยพยานหลักฐาน) สภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ
    ๑. ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพนัธ ๒๕๕๐ 
    ๒. ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
    ๓. ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ 
    ๔. ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มนีาคม ๒๕๕๐ 
   ๕. ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
   ๖. ครั้งที่ ๒๔ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐  
   ๗. ครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๐ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙ ๑๑ ก.พ. ๕๓ น.ส. นภิาวรรณ ศิริบาํรุงสุข  
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
   เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๑ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

  



 - 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.) 

๑๐ ๑๘ มี.ค. ๕๓ น.ส. เกศกนก  เข็มตรง 

สํานักกฎหมาย สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

๑. สําเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา 
    รางพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
    พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ 
    วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญตัิปองกันและ 
    ปราบปรามการคามนษุย พ.ศ. .... 
๓. สําเนาคําแปรญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    รางพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๘ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

  

 



 - ๒๐ - 

 

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 ๒๔ มี.ค. ๕๓ น.ส.ชนิกานต  ลือดารา      

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ  
   การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา วันจันทรที่ ๒  
   พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒ ๒๔ มี.ค. ๕๓ นายภูเมธ อธภิิญญากุล  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการตดิตาม 
   กรอบการเจรจาการคาเสรีในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  
   การพาณิชย และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ป พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

  

 

 

 

 



 - ๒๑ - 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักกฎหมาย  จํานวน  ๕๔ 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.) 

๑๓ ๔ ม.ค. ๕๓ นายคาํนูณ สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิการพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิสํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล  
    พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๓. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหา 
    การจําหนายสลากพิเศษแบบเลขทาย ๓ ตัวและ ๒ ตัว      
    (สลากกินรวบ) 

อนุญาต 
๔ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔ ๖ ม.ค. ๕๓ นายวิทยา เจตนอารี 
ประชาชน 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕ ๖ ม.ค. ๕๓ วาที่ ร.ต. ทรงศักดิ์ ทองไทย 
กรรมาธิการของสภา

ผูแทนราษฎร 

- รวมกฎหมายสมัยสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ
   เลม ๑ - ๖ 

อนุญาต 
๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



 - ๒๒ - 

 

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.) 

๑๖ ๘ ม.ค. ๕๓ น.ส. สุขวสา แสงเสรีพิทักษ 
อนุกรรมาธิการวิทยาศาสตรฯ 

๑. วารสาร “จุลนิต”ิ 
๒. รวมกฎหมายสมัยสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ
๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 อนุญาต  
๘ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗ ๑๒ ม.ค. ๕๓ นายวศนิ วิวัฒนนิรันดร 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. วารสาร “จุลนิต”ิ 
๒. สารบัญกฎหมายไทย 

 อนุญาต  
๑๒ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘ ๑๙ ม.ค. ๕๓ น.ส. นภิาวรรณ ศิริบาํรุง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาระเบียบวุฒิสภาวาดวยหลักเกณฑการตั้ง 
     อนุกรรมาธิการซึ่งมิใชกรรมาธิการในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อนุญาต  
๑๙ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๒๐ ม.ค. ๕๓ นายโสพัส เมฆอาภา 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต 

๑. สําเนารายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. สําเนารายงานการประชมุของวุฒิสภาในการพิจารณา 
    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๒๐ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐ ๒๑ ม.ค. ๕๓ นายคาํนูณ สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
    กฎหมาย 
๒. สําเนาบันทกึการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
    ครั้งที่ ๓๘ - ๔๐ /๒๕๕๒ 

 อนุญาต  
 ๒๑ ม.ค. ๕๓ 

(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.) 

๒๑  ๒๕ ม.ค. ๕๓ นายคาํนูณ สิทธิสมาน 
สมาชิกวฒุิสภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

 อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒ ๒๕ ม.ค. ๕๓ นายสมภพ ปอทรัพย 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
   การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓ ๒๕ ม.ค. ๕๓ พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์ 
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชกฤษฎีกา/ประกาศกระทรวงคมนาคม  
   เรื่อง การกาํหนดเงื่อนไขในการอนญุาตใหประกอบกิจการ 
   ยุบเรือเปนเศษเหล็ก เปนกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
   อันกระทบกระเทือนถึงความปลอดภัยหรือบุกรุกของ  
   ประชาชน ตามขอ ๓ (๙) แหงประกาศคณะปฏิวตัิ  
   ฉบับที่ ๕๘ 

 อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔  ๒๕ ม.ค. ๕๓ นายจรัสรัตน จํารัสฤทรงค 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิเกี่ยวกับการการคา (ฉบับที ่๒)  
    พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๓ 

(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.) 

๒๕  ๒๖ ม.ค. ๕๓ พล.ต.ต. ทวศีกัดิ ์ตูวฒันา 
อนุกรรมาธิการฯ วฒุิสภา 

- วารสาร “จุลนิต”ิ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒   อนุญาต  
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖ ๒๖ ม.ค. ๕๓ นางจรัสศรี สุวรรณทรรถ 
นักวิชาการ ประจาํ

คณะกรรมาธิการการ

ทองเที่ยว วุฒสิภา 

- วารสาร “จุลนิต”ิ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒  อนุญาต  
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗ ๒๖ ม.ค. ๕๓ น.ส.วริยา โกสุมภสวรรค 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุน   
    บําเหน็จบาํนาญขาราชการ พ.ศ. .... 

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อนุญาต  
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘ ๑ ก.พ. ๕๓ นายยุทธนา ยุพฤทธิ ์
สมาชิกวฒุิสภา 

- วารสาร “จุลนิต”ิ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๖   อนุญาต  
๑ ก.พ. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๒๙  ๒ ก.พ. ๕๓ นางนงเยาว ประพิณ 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

- สําเนาคาํวินจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐ ๒ ก.พ. ๕๓ นายพศิณุ แสนพลกรัง 
ขาราชการบาํนาญทหาร 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติจดัตั้ง 
    ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ 
    ครอบครัว พ.ศ. ....  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑ ๒ ก.พ. ๕๓ นายชลติ แกวจินดา 
สมาชิกวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิสงเสริม 
   และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่..)  
   พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๓ ก.พ. ๕๓ นายพศิณุ แสนพลกรัง 
ขาราชการบาํนาญทหาร 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
  คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๓ 

(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.) 
๓๓ ๓ ก.พ. ๕ภ นายสมภพ ปอทรัพย 

ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔ ๓ ก.พ. ๕๓ ผศ. สิทธิกร ศกัดิแ์สง 
อนุกรรมาธิการฯ วฒุิสภา 

๑. ดัชนีกฎหมายไทย  
๒. สําเนารางพระราชบญัญตัิการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
     สิ่งแวดลอม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕ ๕ ก.พ. ๕๓ นายบญุเชดิ เขตจตัุรัส 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 อนุญาต  
๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖ ๘ ก.พ. ๕๓ นายพศิณุ แสนพลกรัง 
ขาราชการบาํนาญทหาร 

- วารสาร “จุลนิต”ิ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๖  อนุญาต  
๘ ก.พ. ๕๓ 

(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.) 
๓๗ ๙ ก.พ. ๕๓ นายพันธเทพ วิทิตอนันต 

ประชาชน 

๑. รัฐสภาสาร ปที่ ๕๑ ฉบับที่ ๑๑ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริม 
     และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบบัที่..) 
    พ.ศ. .... 
๓. จุลนิต ิปที ่๖ ฉบับที ่๒ 
๔. จุลนิติ ปที่ ๔ ฉบับที่ ๖ 
๕. จุลนิติ ปที่ ๖ ฉบับที่ ๖ 
๖. ดัชนีกฎหมายไทย 
๗. สําเนารางพระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๑๑)  
     พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อนุญาต  
๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๙ ก.พ. ๕๓ นายดเิรก ถึงฝง 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  อนุญาต  
๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๙ ๙ ก.พ. ๕๓ นายสมภพ ปอทรัพย 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. สําเนาพระราชบัญญตัินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ  
    พ.ศ. ๒๕๕๑  

 อนุญาต  
๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วนั) 

- - 



 - 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.) 
๔๐ ๑๕ ก.พ. ๕๓ นายเจรญิ ภักดีวานิช 

สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
   วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๔๓   

 อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑ ๑๕ ก.พ. ๕๓ น.ส.กาญจนา ดอกไธสง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัจิัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๑๕ ก.พ. ๕๓ นายพศิณุ แสนพลกรัง 
ขาราชการบาํนาญทหาร 

๑. จุลนติิ ปที ่๖ ฉบับที่ ๕  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติจดัตั้ง 
    ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ 
    ครอบครัว พ.ศ. ....  

 อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๑๖ ก.พ. ๕๓ นางมณฑาทิพย กรีมหา 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสํานกังานสลากกนิแบงรัฐบาล  
   พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 อนุญาต  
๑๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๔ ๑๖ ก.พ. ๕๓ นายพิชัย อุตมาภนินัท 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
   วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๒)  
   พ.ศ. ๒๕๔๓  

 อนุญาต  
๑๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

  



 - ๒๙ - 

 

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.) 
๔๕ ๑๖ ก.พ. ๕๓ นายสันต ิทองเสม 

ผูตดิตามสมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
   พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 อนุญาต  
๑๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๑๖ ก.พ. ๕๓ นายชลติ แกวจินดา 
สมาชิกวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิจดัตัง้ศาล 
   เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ 
   ครอบครัว พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๑๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๗ ๑๗ ก.พ. ๕ภ นายวิเชียร คนัฉอง 
สมาชิกวฒุิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
    พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒. สําเนาความเปนมาของสภาเกษตรแหงชาต ิ

 อนุญาต  
๑๗ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๑๘ ก.พ. ๕๓ นายทวีศกัดิ ์คดิบรรจง 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  อนุญาต  
๑๘ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๑๘ ก.พ. ๕๓ นายเจรญิ ภักดีวานิช 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัจิัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
   และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ....  

 อนุญาต  
๑๘ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



 - ๓๐ - 

 

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.) 
๕๐ ๑๙ ก.พ. ๕๓ นายทวีศกัดิ ์คดิบรรจง 

สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาคาํแปรญัตติรางพระราชบัญญตัจิัดตั้งศาลเยาวชน 
   และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  
   พ.ศ. ....  

 อนุญาต  
๑๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๒๐ ก.พ. ๕๓ นายบรรจง บณัฑูรประยุกต 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    สิ่งแวดลอม พ.ศ. .... 

 อนุญาต  
๒๐ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๒ ๒๒ ก.พ. ๕๓ จ.ส.อ. ภูเทพ บุญเพ็งรักษ 
ขาราชการทหาร 

- สําเนาคาํสั่งเจาพนักงานพทิักษทรัพย ประกาศใน 
   ราชกิจจานุเบกษา  

 อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๒๒ ก.พ. ๕๓ น.ส. อัจฉริยา สัมพัฒนาชัย 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติจดัตั้ง 
    ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ 
    ครอบครัว พ.ศ. .... 
๒. จุลนิต ิปที ่๗ ฉบบัที่ ๑  
๓. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๕๔ ๒๒ ก.พ. ๕๓ นายพศิณุ แสนพลกรัง 

ขาราชการบาํนาญทหาร 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

 อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๒๖ ก.พ. ๕๓ นายสมภพ บอทรัพย 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิอุทยาน 
   แหงชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๒๖ ก.พ. ๕๓ พล.ต.ต. ทวศีกัดิ ์ตูจนิดา 
เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ 
วุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิเครื่องมือแพทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. วารสาร “จุลนิต”ิ  

อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๕๗ ๓ มี.ค. ๕๓ น.ส. อัชญา ไกรกิตติวุฒ ิ
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ฉบับแกไข 
   เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓,๖,๑๒ 

อนุญาต 
๓ มี.ค. ๕๓ 

(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.) 
๕๘ ๓ มี.ค. ๕๓ นายโชติรัส ชวนิชย 

สมาชิกวฒุิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ (ฉบบัที่ ๒)  
    พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. สําเนาพระราชบัญญตัิสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  
    (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐    
๔. สําเนาพระราชบัญญตักิารศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕. สําเนาพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ 
    กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  

อนุญาต 
๓ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๕๙ ๕ มี.ค. ๕๓ นายวีรทัศน ศรีเมือง 
เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ 
วุฒิสภา 

- คูมือสิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา อนุญาต 
๕ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๖๐ ๘ มี.ค. ๕๓ นายพยุง ประกอบสุข 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวฒุิสภา 

๑. สําเนาพระราชกําหนดการรักษาความมัง่คงภายใน 
    ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชกําหนดการบริหารสถานการณฉุกเฉิน  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

 

 



 - ๓๓ - 

 

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.) 
๖๑ ๙ มี.ค. ๕๓ นายขวัญประชา วังรนนั 

ประชาชน 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิการบริหารราชการกระทรวง 
    ศึกษา พ.ศ. ....  
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๖๒ ๑๐ มี.ค. ๕๓ น.ส. นัยนา ชาติชิงเชาว 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาอนุสัญญาวาดวยสทิธิเด็ก อนุญาต 
๑๐ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๖๓ ๑๑ มี.ค. ๕๓ น.ส. นัยนา ชาติชิงเชาว 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. เอกสารกฎแหงสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัตติอเดก็ 
    ที่ถูกลิดรอนเสรีภาพ 
๒. สําเนาขอแนะนาํของสหประชาชาติวาดวยการปองกัน 
    การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 

อนุญาต 
๑๑ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๖๔ ๑๑ มี.ค. ๕๓ ผศ. สิทธิการ ศักดิแ์ต 
อนุกรรมาธิการการยตุิธรรม 

วุฒิสภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิระเบียบราชการ 
    กระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

 

 



 - ๓๔ - 

  

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.) 
๖๕ ๑๑ มี.ค. ๕๓ น.ส.ดลยา ชมพูศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. รวมกฎหมายบริหารราชการแผนดิน 

อนุญาต 
๑๑ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

๖๖ ๑๒ มี.ค. ๕๓ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวฒุิสภา 

๑. รวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดนิ  
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. สําเนาพระราชบัญญตัิมาตรฐานสินคาการเกษตร  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. สําเนาพระราชบัญญตัิการทํางานของคนตางดาว 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. สําเนาพระราชบัญญตัิสงเสริมการศึกษานอกระบบและ 
    การศกึษาตามอธัยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖. วารสาร “จุลนิต”ิ 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 
 

- 

 

 

  



 - ๓๕ - 

 มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๖ 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.) 

๖๗ ๑๒ ม.ค. ๕๓ 
 

นางรุงรัตนา เขียวดารา 
นักศึกษาปริญญาเอก 
คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญั   
   พิจารณารางพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ....  

   

อนุญาต 
๑๓ ม.ค. ๕๓ 

 (๒ วัน) 
 

- - 

๖๘ ๑๘ ม.ค. ๕๓ นายประชา  ประสพดี 

ประธานคณะกรรมาธิการ 
การกฎหมาย การยุติธรรมฯ 
สภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการการตํารวจ 
   และสิทธิมนษุยชน ในคณะกรรมาธิการการยุติธรรม   
   การตาํรวจและสิทธมินษุยชน สภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ  

อนุญาต 
๒๑ ม.ค. ๕๓ 

 (๔ วัน) 

- - 

๖๙ 
 

 
 

๒๕ ม.ค. ๕๓ 
 

 

 

 

นางกรรณิการ  ชอินทรวงศ 
ผูอํานวยการกลุมงาน

คณะกรรมาธิการการปองกัน

และปราบปรามการทจุริต

ประพฤติมิชอบ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการการทหาร   
  วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติจดัระเบียบ      
   ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....   

  

 

 

อนุญาต 
๒๘ ม.ค. ๕๓ 

 (๔ วัน) 
 

 

- - 
 

 



 - ๓๖ - 

 

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.) 

๗๐ ๕ ก.พ. ๕๓ 
 

นายชูชัย ศุภวงศ 
ที่ปรึกษาประจําสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติรักษาการในตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิ

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา 
   รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
   และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  

 

  

อนุญาต 
 ๙ ก.พ. ๕๓ 

(๕ วัน) 

- - 
 

 

๗๑ 

 
 

๙ ก.พ. ๕๓ 

 

 

น.ส. นิธติา  สิริพงศทักษิณ 
นักศึกษาปริญญาเอก  
คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- สําเนาบนัทกึการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
   พิจารณารางพระราชบัญญัติองคการกระจายเสียงและ   
   แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ. ....                  
     

อนุญาต 
 ๑๒ ก.พ. ๕๓ 

(๔ วัน) 

- - 
 

 

 

  ๗๒ ๒๓ ก.พ. ๕๓ 
 

นายจักริน  อึ่งทอง 
ประชาชน 

 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญั   
   พิจารณารางพระราชบัญญัติอนญุาโตตลุาการ  
   พ.ศ. ....   

อนุญาต 
 ๒๖ ก.พ. ๕๓ 

(๔ วัน) 

- - 
 

 

  



 - ๓๗ - 

 

 มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักรายงานการประชุมและชวเลข จํานวน ๗ 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.) 

๗๓ 
 

 

 
 

๑๒ ม.ค. ๕๓ 
 
 
 

 

น.ส. ศิริพงษ อาศนะเสน 
ผูอํานวยการสํานัก        

การประชุม สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
    
 

๑. ขอมูลในการพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
    (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ผานการพิจารณาของวุฒิสภา 
    ในวาระที่สาม รายละเอียดขอมูลที่ขอ มีดังนี ้
   ๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐        
         (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วนัจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒,  
        ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๒๓  
         พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
   ๑.๒ สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนการประชมุ 
         วฒุิสภา ครั้งที ่๑๐ (สมัยสามญันิตบิัญญัต)ิ วนัจนัทร 
         ที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนติ ิ
         บัญญตัิ) วันจนัทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
    

       อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 
 

       - 
 
 
 
 

     - 
 
 

 



 - ๓๘ - 

 

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.) 

      ๑.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐  
         (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วนัจันทรที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒,  
         ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๒๓  
         พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๒. สําเนาขอมลูในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 
    รัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
    การตรวจเงินแผนดิน ) พ.ศ. ....  ผานการพิจารณาของ 
    วฒุิสภาในวาระที่สาม รายละเอียดขอมูลที่ขอ มีดังนี ้
    ๒.๑ สําเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๓  
         (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วนัจันทรที่ ๒๖ ตุลาคม  
         ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนติิบญัญตัิ) วันจันทร 
         ที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญ 
          นติิบญัญัติ) วันจนัทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

   

 

  



 - ๓๙ - 

 

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 สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนการประชมุ 
          วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนติบิัญญตัิ) วนัจนัทร 
          ที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนติ-ิ 
          บัญญตัิ) วันจนัทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ,     
          ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิตบิัญญัต)ิ วันจันทรที่ ๒๓  
          พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
    ๒.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓  
           (สมยัสามัญนติิบญัญัติ) วันจนัทรที่ ๒๖ ตุลาคม  
           ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนติิบญัญตัิ)             

           วันจนัทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๑๖  
           (สมยัสามัญนติิบญัญัติ) วนัจันทรที่ ๒๓ พฤศจิกายน  
           ๒๕๕๒ 
 

   

 

 

  



 - ๔๐ - 

 

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.) 

๗๔ 

 

 

 

๑๔ ม.ค. ๕๓ 
 

 

 
 

รอยตํารวจเอก เฉลิม  
อยูบํารุง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พรรคเพื่อไทย   

 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ
   ญตัติเรื่อง ขอเสนอญัตตใิหสภานิตบิัญญัติแหงชาติ    
   พิจารณาปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรมใน 
   การบริหารงานของรัฐบาล ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม    
   ๒๕๕๐  

อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

       - 
 
 
 
 

     - 
 
 

๗๕ ๙ ก.พ. ๕๓ 
 

นายชูชัย ศุภวงศ  
ที่ปรึกษาประจําสํานักงานฯ 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาต ิ

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา 
   รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
   และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

       - 
 
 
 

     - 
 
 

๗๖  ๒๒ ก.พ. ๕๓ 
 

นายวัฒนา  เตียงกูล 
ผูรับมอบอาํนาจจาก       

นายสมชาย  วงศสวัสดิ ์

- สําเนาบนัทกึการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 

   เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ 

 

อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๓ 

(๕ วัน) 

       - 
 
 

     - 
 
 

 

 

 



 - ๔๑ - 

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.) 

๗๗ 

 

 

 

๕ มี.ค. ๕๓ 
 

 

 
 

นางโสมสดุา  ลียะวณิช    

รองปลัดกระทรวง

วัฒนธรรมปฏบิัติราชการ

แทนปลัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ 
  ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ เปนพิเศษ วนัศุกรที ่๒๑ พฤศจิกายน   
   ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐ วันศุกรที่ ๒๐ ธนัวาคม  
   ๒๕๕๐ ในสวนที่เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
   ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๓ 

(๔ วัน) 
 

 

       -  
 
 
 
 

     - 
 
 

๗๘ ๑๒ มี.ค. ๕๓ 
 

นายปรเมศวร ศรีละมนตรี  

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๑  
    (สมัยสามญัทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๕๓ มติการถอดถอน  
   นายสมชาย วงศสวัสดิ ์
๒. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  
    (สมัยสามญัทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๕๓ มติการถอดถอน  
   นายนพดล ปทมะ  

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

       - 
 
 
 
 

     - 
 
 

๗๙ 

 

 

๑๗ มี.ค. ๕๓ 

 

 
 

นายเทพชัย หยอง  
ผูอํานวยการองคการกระจาย

เสียงและแพรภาพสาธารณะ

แหงประเทศไทย 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ 
   ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ พิจารณา 
   รางพระราชบัญญตัิกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ  
   แหงประเทศไทย วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  
 

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๕๓ 

(๘ วัน) 
  
 

       - 
 
 
 
 

     - 
 
 



 - ๔๒ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักประชาสัมพันธ จํานวน  ๓  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.) 

๘๐ 

 

๒๒ ก.พ. ๕๓ 
 

 

นายวัฒนา เตยีงกูล 
ผูรับมอบอาํนาจจาก 
นายสมชาย วงศสวัสดิ ์

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๑๖    
   กุมภาพันธ ๒๕๕๓    

อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๓ 

       (๕ วนั) 

- 
 

- 

 

๘๑ ๒๔ ก.พ. ๕๓ นายพงษทอง ตั้งชูพงศ 
รองเลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา ปฏิบัติหนาที่

รองเลขาธิการสภาพฒันา

การเมือง ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๑๙  
   กุมภาพันธ ๒๕๕๓ วาระที่ ๑.๓ รับทราบรายงานการรับ 
   และจายเงินที่ไมตองนาํสงคลังเปนรายไดแผนดนิ ของ 
   กองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา  
   ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๓ 

       (๑๓ วัน) 

- 
 

- 

 

 

 

 

  



 - ๔๓ - 

 

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.) 

๘๒ 

 

๕ มี.ค. ๕๓ 
 

 

นายวีรวิทย วีรวรวิทย 
รองเลขาธิการปฏิบัติราชการ

แทนเลขาธิการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ ๘  กุมภาพันธ ๒๕๕๓  
  เรื่อง รับทราบรายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
   ในประเทศไทย ป ๒๕๔๗- ๒๕๕๐   

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๕๓ 

       (๑๑ วัน) 
 

- 
 

- 

 

๘๓ ๕ มี.ค. ๕๓ นายวัฒนา เตยีงกูล 
ผูรับมอบอาํนาจจาก 
นายสมชาย วงศสวัสดิ ์

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๒๓   
   กุมภาพันธ ๒๕๕๓ การแถลงเปดสํานวนตามรายงาน 
   และความเห็นของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
   การทุจริตแหงชาติ และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๑  
   (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓  
   การซักถามประเด็นตามทีท่ี่ประชุมวุฒิสภากําหนด 

  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๕๓ 

       (๑๑ วัน) 
 

- 
 

- 

 

   

 



 - ๔๔ - 

  

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 ๕ มี.ค. ๕๓ นายวัฒนา เตยีงกูล 
ผูรับมอบอาํนาจจาก 
นายนภดล ปทมะ 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๑๙    
   กุมภาพันธ ๒๕๕๓ พิจารณาคําขอเพิ่มเติมพยานหลักฐาน 
   ของนายนพดล ปทมะ ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒  
   (สมัยสามญัทั่วไป) เปนพิเศษ วนัที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓    
   การแถลงเปดสํานวนตามรายงานและความเห็นของ 
   คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
   และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) 

   เปนพิเศษ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓ การซักถามประเดน็ 
   ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภากําหนดฯ  

อนุญาต 
๑๕ มี.ค. ๕๓ 

       (๑๑ วัน) 
 

-       - 

 

  

 
 

 



 - ๔๕ - 

 มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักการประชุม จํานวน  ๓๑  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.) 
๘๕ ๔ ม.ค. ๕๓ น.ส. ภิรมย  นิลทัพ 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานผลการดาํเนินการกระทูถามสมัยสามัญ- 
   นติบิัญญตัิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

อนุญาต 
     ๔ ม.ค. ๕๓ 
       (๑ วัน) 

- 

 
      - 

๘๖ 
 

๖ ม.ค. ๕๓ 
 
 

นายธนัยชนก จันทรคํานูน 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา  

- สําเนารายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการพฒันาระบบ 
   ราชการฯ     

อนุญาต 
๖ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 

๘๗ ๑๕ ม.ค. ๕๓ นายสุพัฒน  โพธิ์เงิน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิารประกอบธรุกิจคาปลีก 

   หรือคาสง  พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

๘๘ ๑๕ ม.ค. ๕๓ น.ส.นิตยา นาคเกษม 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาญตัตติั้งกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และ 

   การมีสวนรวมของประชาชน 

 

อนุญาต 
๑๕ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

      - 

  

 

  



 - ๔๖ - 

 

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.) 

๘๙ ๒๖ ม.ค. ๕๓ น.ส. ภิรมย นลิทัพ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สรุปผลการดําเนนิงานดานการประชุม  อนุญาต 
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

      - 

๙๐ ๒๖ ม.ค. ๕๓ 
 

นายเจตน ศิรธรานนท 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติใหวฒุิสภาพิจารณากรณี 
   การตออายุสัญญาเชาและพัฒนาทีด่ินระหวาง การรถไฟ 
  แหงประเทศไทย กับบริษทั เซ็นทรัลอินเตอรพัฒนา จาํกัด 

อนุญาต 
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

      - 

๙๑ ๒๗ ม.ค. ๕๓ 
 

น.ส. ภิรมย นลิทัพ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา  
   ศึกษาและตดิตามการแกไขปญหาวิกฤตเิศรษฐกิจของ 
   ประเทศ    

อนุญาต 
๒๗ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 

๙๒ ๒๗ ม.ค. ๕๓ นายทวีศักดิ์ คดิบรรจง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางคาํแปรญตัต ิเรื่อง รางพระราชบัญญตัิวาดวย 
   การปฏิบัตติออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 

๙๓ ๒๗ ม.ค. ๕๓ นายสุริยา ปนจอร 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารางคําแปรญัตติ เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุน 
    บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการ  
    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 



 - ๔๗ - 

 

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 ๒๘ ม.ค. ๕๓ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ ์
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารางคําแปรญัตติ เรื่อง รางพระราชบัญญัติกองทุน 
    บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการ  
    (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 

๙๕ ๒๘ ม.ค. ๕๓ 
 

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถามตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง   

อนุญาต 
๒๘ ม.ค. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

-       - 

๙๖ ๓ ก.พ. ๕๓ น.ส. รุงเรือง กลอมรอด

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
   รางพระราชบัญญตัิเดินอากาศยาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

๙๗ ๘ ก.พ. ๕๓ น.ส. รุงเรือง กลอมรอด 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

๑. สําเนาหนังสือนัดประชุมรางพระราชบัญญัติกองทนุ 
    บําเหน็จบาํนาญขาราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....   
๒. สําเนาหนังสือนัดประชุมรางพระราชบัญญัตบิาํเหน็จ 
     บาํนาญขาราชการ  (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

 



 - ๔๘ - 

  

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.) 

๙๘ ๑๗ ก.พ. ๕๓ สิบเอก เทอดภูมิ  งามธุระ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายชื่อรางกฎหมายที่เขาสูการพิจารณาของสภานิต-ิ 

   บัญญตัิแหงชาติ  และผลการออกเสียงลงคะแนน 

อนุญาต 
๑๗ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

 

๙๙ ๑๙ ก.พ. ๕๓ 

 

นายสุรจิต ชิรเวทย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถาม ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง 

อนุญาต 
๑๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

๑๐๐ ๑๙ ก.พ. ๕๓ 
 

นายอนศุักดิ ์คงมาลัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถาม ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง 

อนุญาต 

 ๑๙ ก.พ. ๕๓ 
(๑ วัน) 

-       - 

๑๐๑ ๑๙ ก.พ. ๕๓ นายวิรัติ พาณชิยพงษ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถาม ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง 

อนุญาต 
๑๙ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

-       - 

๑๐๒ ๒๒ ก.พ. ๕๓ 
 

นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถามตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง    

อนุญาต 
๒๒ ก.พ. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

- 

 
      - 



 - ๔๙ - 

 

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.) 

๑๐๓ ๒๓ ก.พ. ๕๓ น.ส.อรุณทิพย เพิ่มทวี 
ผูตดิตามสมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางคาํแปรญตัต ิเรื่อง รางพระราชบัญญตั ิ
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๐๔ ๒๓ ก.พ. ๕๓ นายเจริญ ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารางคําแปรญัตติ เรื่อง รางพระราชบัญญัต ิ
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๒. สําเนาคําชี้แจงประกอบรางพระราชบัญญัต ิ
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๐๕ ๒๓ ก.พ. ๕๓ นายสุรจิต ชิรเวทย 

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานสารบบกระทูถามสมัยนายอภิทธิ์ เวชชาชีวะ 
   เปนนายกรัฐมนตรี 

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๐๖ ๒๔ ก.พ. ๕๓ นายเกรียงศักดิ ์โปณะทอง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัต ิ

    สภาเกษตรกรแหงชาติ  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

 

  



 - ๕๐ - 

 

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 ๒๕ ก.พ. ๕๓ นายสุรจิต ชิรเวทย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถาม ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง 

อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๐๘ ๒๕ ก.พ. ๕๓ นางจติรธนา ยิ่งทวีลาภา 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารางคําแปรญัตติ เรื่อง รางพระราชบัญญัต ิ
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. .... 
๒. สําเนาคําชี้แจงประกอบรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
     กรุงเทพ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๐๙ ๒๕ ก.พ. ๕๓ นางศิริวรรณ สุทธิพงศ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญ อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๓ 

       (๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๑๐ ๒๕ ก.พ. ๕๓ น.ส.รุงเรือง กลอมรอด 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารวิสามัญ อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๑๑ ๒๖ ก.พ. ๕๓ นายเจตน ศิรธรานนท 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางญตัต ิเรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อกําหนดประเดน็ 
   ซักถาม ตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ขอ ๑๒๐ วรรคสอง  

อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 



 - ๕๑ - 

 

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 ๒ มี.ค. ๕๓ คุณสุวษา   
อนุกรรมาธิการสื่อสารฯ 

 

- สําเนาพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง  
   ป ๒๕๔๔  และป ๒๕๔๙  

อนุญาต 
๒ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๑๓ ๒๒ มี.ค. ๕๓ นายวราวุธ  ศภุลักษณ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
   การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 อนุญาต 
๒๒ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๑๔ ๒๔ มี.ค. ๕๓ รอยโท สุริยา  เอกสิน

ผูติดตามสมาชิกวุฒิสภา 

 

- สรุปผลงานกระทูถามของพลเรือเอก สุรศักดิ ์ศรีอรุณ  
   สมาชิกวฒุสิภา 

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
      - 

๑๑๕ ๓๑ มี.ค. ๕๓ นายอุดร  พันธุมิตร 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัเิวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสราง 
   ทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวนรอบนอก 
   กรุงเทพมหานครในทองทีเ่ขตบางเขน เขตสายไหม และ 
   เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๑ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

      - 

  

 

 



 - ๕๒ - 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสาํนักบริหารงานกลาง จํานวน ๖  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.) 
๑๑๖ ๒๖ ม.ค. ๕๓ นายพฤทธานนัต ศรีวงศเลียง 

ประชาชน 

- สําเนาระเบยีบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา  
   วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๒๖ ม.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๙ มี.ค. ๕๓ นายขวัญชัย ไตรยพืชน 
บุคคลในวงงานสภา 

- สําเนาคาํสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๑๒๐/๒๕๕๐  
   เรื่อง แตงตั้งผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภานิตบิัญญตั ิ
   แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐  

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๘ ๙ มี.ค. ๕๓ น.ส.รสนา โตสิตระกลู 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาบญัชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมใน 
   การประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๙ ๙ มี.ค. ๕๓ นายอนุรักษ นยิมเวช 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาบญัชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมใน 
   การประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

   

 



 - ๕๓ - 
 

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 ๑๒ มี.ค. ๕๓ น.ส.รสนา โตสิตระกลู 

สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาบญัชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมใน 
   การประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๑ ๒๙ มี.ค. ๕๓ น.ส.รสนา โตสิตระกลู 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาบญัชีรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมใน 
   การประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   วันจันทรที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ มี.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

  




