
๑. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒ 

(๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑๕๒ ราย แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ดังนี้

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๓๒ ๒๑.๐๕ ๔๔ - - ๔๔

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๔ ๒.๖๓ ๗ - - ๗

๓ คณะกรรมาธิการ ๒๑ ๑๓.๘๒ ๔๓ - - ๔๓

๔ บุคคลในวงงานสภา ๒๑ ๑๓.๘๒ ๒๗ - - ๒๗

๕ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๘ ๕.๒๖ ๑๖ - - ๑๖

๖ หน่วยงานราชการภายใน ๕๘ ๓๘.๑๖ ๑๐๕ - - ๑๐๕

๗ ประชาชน ๘ ๕.๒๖ ๑๐ - - ๑๐

๑๕๒ ๑๐๐ ๒๕๒ - - ๒๕๒

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 

รวม

คิดเป็นร้อยละจํานวน(ราย)ผู้ขอข้อมูลข่าวสารลําดับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ร้อยละ ๕.๒๖

ร้อยละ ๑๓.๘๒

ร้อยละ ๑๓.๘๒

ร้อยละ ๒.๖๓

ร้อยละ ๒๑.๐๕ ร้อยละ ๕.๒๖

ร้อยละ ๓๘.๑๖

สมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการภายใน

ประชาชน

(ร้อยละ ๒๑.๐๕)

(ร้อยละ ๓๘.๑๖)(ร้อยละ ๕.๒๖)(ร้อยละ ๑๓.๘๒)

(ร้อยละ ๑๓.๘๒)(ร้อยละ ๒.๖๓)

(ร้อยละ ๕.๒๖)



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)
 ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๒๕๒ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๖ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๖๙ ๑๐๔ - -

๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สําเนาบันทึกการออกเสียงการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา 
๑.๔ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๕ สําเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๖ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/
      ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ

๒ สําเนากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๙ ๓๖ - -
๓ สําเนากระทู้ถาม/สารบบกระทู้ถาม/สรุปผลงานการตั้งกระทู้ถาม ๑๒ ๑๖ - -
๔ สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/คําแปรญัตติ ๔ ๔ - -
๕ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๙ ๑๑ - -

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๕.๒ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๓ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๕.๔ หนังสือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
      และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
๕.๕ ระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร



จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๖ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๓๙ ๘๑ - -

๖.๑ สําเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ/
      สําเนาเอกสารสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการ
๖.๒ วารสารจุลนิติ/สารวุฒิสภา
๖.๓ หนังสือรวมกฎหมายประจําปี
๖.๔ สําเนาประกาศวุฒิสภา/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
      สําเนาคําส่ังวุฒิสภา/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖.๕ หนังสือสรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา/
      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๖ สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตาม
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๖.๗ สําเนาความเห็นทางกฎหมาย
๖.๘ สําเนาสถิติการลา มา ขาดการประชุมของสมาชิกวุฒิสภา
      สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภา
๖.๙ สําเนาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
      พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๗ 
๖.๑๐ สําเนาเอกสาร เรื่อง การขึ้นทะเบียนสมาคมวิชาชีพ เพ่ือให้

         มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรรับเลือกเป็นกรรมการกิจการ
        กระจายเสียง กิจการโทรทัศนฺและกิจการโทรคมนาคม
        แห่งชาติ

รวม ๑๕๒ ๒๕๒ - -

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๒ -



๑๐๔

๓๖

๑๖ ๔ ๑๑

๘๑

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สําเนากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

สําเนากระทู้ถาม/สารบบกระทู้ถาม/สรุปผลงานการต้ังกระทู้ถาม

สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตต/ิคําแปรญัตติ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จํานวน (เรื่อง)

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสท่ี ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔)



 มีผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 
รวมจํานวนทั้งหมด ๑๕๒ ราย   

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.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒๘ ม.ค. ๕๔ นายภัทรพงศ์ ช่วยบํารุง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
  มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง ตั้งคณะอนุ- 
  กรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่าย 
  บริหารในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริต พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒ ๗ มี.ค. ๕๔ นายชัยวัฒน์                
แพทยวิโรจน์กุล 
ข้าราชการ                 
สํานักงานสาธารณสุข    
อําเภอเมืองนนทบุรี 

- คําสั่งคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ 
  และวัฒนธรรม วุฒิสภา ที่ ๑๙/๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขคําสั่ง 
  แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา  

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๒ - 
 

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.) 

๓ 
 
 

 
 

๖ ม.ค. ๕๔ 
 
 

 
 

นายชั่งทอง  
โอภาสศิริวิทย์ 
เลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภา        
    ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ พ.ศ. ....  
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
    แห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ ๓ ของวุฒิสภา 
๔. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ ม.ค. ๕๔ 

(๒ วัน) 
 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  - ๓ - 
 
 

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 ๗ ม.ค. ๕๔ 
 

ผศ. อาภัสรา  เทพจํานงค์
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และ   
  กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  
  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๕๔ 

(๕ วัน) 
 

- - 

๕ 
 
 
 
 

๑๔ ม.ค. ๕๔ 
 
 

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ 
รักษาการในตําแหน่ง
เลขาธิการ กทช. ปฏิบัติ
หน้าที่เลขาธิการ กสทช. 
 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ   
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น ความถี่ 
  และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
  โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๑๙ ม.ค. ๕๔ 

(๖ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๔ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักรายงานการประชมุและชวเลข  จํานวน  ๘  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.) 

๖ 
 

 

๕ ม.ค. ๕๔ 
 
 

นายประสาร มฤคพิทักษ์  
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ 
  ถึงปัจจุบัน 

อนุญาต 
๑๑ ม.ค. ๕๔ 

(๕ วัน) 

- - 

๗ 
 

๖ ม.ค. ๕๔ นายชั่งทอง 
โอภาสศิริวิทย์ 
เลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๕๔ 

(๔ วัน) 

 

- - 

๘ ๑๐ ม.ค. ๕๔ 
 
 
 

 

นายทรงพล  สามารถ    
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เน็ทแฟ็กซ์ จํากัด 
มหาชน 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๑๒ 
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน 
  ๒๕๔๔ และครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ ๙  
  พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๔ 

(๔ 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 
 

๓ ก.พ. ๕๔ 
 

นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๕ วัน) 

- - 

๑๐ 
 

 

 

๑๑ ก.พ. ๕๔ 

 

นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

 
 

 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๓ และ  
    ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๕๔  
    เฉพาะส่วนที่เป็นคําอภิปรายของท่าน  
๒. สําเนารายงานการประชุมในวาระการปรึกษาหารือก่อน 
    เปิดประชุมเฉพาะในส่วนที่ท่านได้ปรึกษาหารือทุกครั้ง 

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๕๔ 
(๑๗ วัน)* 

 

- 

 

 
 

- 

 
 

 

๑๑ 
 
 

๑๖ ก.พ. ๕๔ 
 

นายอนุรักษ์  นิยมเวช
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๔  
  (สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉพาะสว่นที่เป็นคําอภิปราย 
  ของท่าน 

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๔ 

(๘ วัน) 

- - 

๑๒ ๑๖ ก.พ. ๕๔ 
 

พลเรือเอก สุรศักดิ์  
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 
  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ และครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามญัทั่วไป)  
  วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในส่วนที่เปน็คําอภิปรายของท่าน 

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

* ข้อมูลที่ขอเป็นข้อมูลในส่วนของการประชุมปรึกษาหารือก่อนเปิดประชุมวุฒิสภา และตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่ได้กําหนดให้บรรจุเรื่อง               
  ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๑ เจ้าของข้อมูลไม่สามารถจัดส่งข้อมูลให้ผู้ขอได้ ภายใน ๑๕ วัน และได้ปฏิบัติตามมติ 
  คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ (แจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบว่าไม่สามารถดําเนินการจัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ได้ภายใน ๑๕ 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.) 

๑๓ 
 
 

 

๒๓ มี.ค. ๕๔ 

 

น.ส. วรวรรณ  เกิดทอง
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ ครั้งที่ ๖ และ 
  ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  
  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
  ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ มี.ค. ๕๔ 

(๒ วัน) 
 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๗ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักการประชุม  จํานวน ๓๖  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 
 

 

๕ ม.ค. ๕๔ 
 
 

น.ส. วิไลลักษณ์ ดาสกุล 
ผู้ปฏิบัติงาน                  
ให้สมาชิกวุฒิสภา  
(นายประสาร  มฤคพิทักษ์) 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายประสาร มฤคพิทักษ์     
  สมาชิกวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๕ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕ ๖ ม.ค. ๕๔ น.ส. อารีรัตน์ ศรีลานิล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
  แห่งชาติ  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖ ๑๐ ม.ค. ๕๔ น.ส.สุกัญญา สายบุตร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงถามหนี้ 
  อย่างเป็นธรรม  พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๑๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗ ๑๒ ม.ค. ๕๔ 
 

นายสมภพ  บ่อทรัพย์ 
ผู้ปฏิบัติงาน                 
ให้สมาชิกวุฒิสภา  
(นายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชัย)

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   
  สมาชิกวุฒิสภา 
 
 

อนุญาต 
๑๒ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 



  - ๘ - 
 

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.) 

๑๘ ๑๓ ม.ค. ๕๔ นายประสงค์  นุรักษ์
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายประสงค์  นุรักษ์         
  สมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๓ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๒๐ ม.ค. ๕๔ นายธีระยุทธ นิยมทรัพย์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. .... 
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนารายงานกิจการงบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของ 
    บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
    ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐  
๕. สําเนารายงานการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
    ประจําปี ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๑๔ วรรคท้าย  
    แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
    พ.ศ. ๒๕๑๙ 

อนุญาต 
๒๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๒๐ 
 

 

๒๐ ม.ค. ๕๔ 
 
 

 

น.ส. ปุณฑิกา  สุทธิวิไล 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

 
 

๑. สําเนากระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการโอนทรัพย์สินของ ปตท. 
    คืนกระทรวงการคลังไม่ครบถ้วน (นางสาวรสนา  โตสิตระกูล   
    เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) 
๒. สําเนากระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
    (นายอนุรักษ์  นิยมเวช ผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
๓. สําเนากระทู้ถามด่วน เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการบ่อนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    โดยการปล่อยข่าวเท็จผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  
    (นายคํานูณ  สิทธิสมาน ผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
๔. สําเนากระทู้ถามด่วน เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชน 
    สืบเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานการรถไฟ 
    แห่งประเทศไทยกับผู้บริหารการรถไฟแหง่ประเทศไทย  
    (นายประสงค์  นุรักษ์ ผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
๕. สําเนากระทู้ถามด่วน เรื่อง การรับมือกับการเคลื่อนไหวที่ 
    ส่อเค้าความรุนแรง (นายประสาร  มฤคพิทักษ์ ผู้ตั้งถาม 
    ถามนายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 
๒๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 
 

 

- - 

 
 



  - 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.) 

๒๑ ๒๕ ม.ค. ๕๔ นายสมชาย  แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายสมชาย แสวงการ 
  สมาชิกวุฒิสภา  
 

อนุญาต 
๒๕ ม.ค. ๕๔ 

 (๑ วัน ) 

- - 

๒๒ ๒๗ ม.ค. ๕๔ น.ส.อรุณทิพย์ เพิ่มทวี 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา  
(นายอนันต์ วรธิติพงศ์) 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายอนันต์ วรธิติพงศ์ 
  สมาชิกวุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๒๓ 
 

๑ ก.พ. ๕๔ นายเอกชัย บุดสีนนท์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติฯ ทุกฉบับ ที่ที่ประชุมวุฒิสภา 
  ชุดปัจจุบันพิจารณา 
   

อนุญาต 
๑ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔ ๗ ก.พ. ๕๔ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายอนุศักดิ์ คงมาลัย 
  สมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต 
๗ ก.พ. ๕๔ 
 ( ๑ วัน ) 

- - 

๒๕ ๘ ก.พ. ๕๔ น.ส. น้ําอ้อย รุ่งแจ้ง 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา    

- สําเนาสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๒๖ ๘ ก.พ. ๕๔ น.ส. ปรียานุช วัจนะดุปต์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  (ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗ ๙ ก.พ. ๕๔ น.ส. สารี ลอองศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา    

- สําเนาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ  
  มาตรา ๑๖๑ (นายคํานูณ สิทธิสมาน กับคณะ นายเรืองไกร 
  ลีกิจวัฒนะ กับคณะ นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง กับคณะ  
  เป็นผู้เสนอ)  

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๕๔  

(๑ วัน) 
 

- - 

๒๘ ๑๑ ก.พ. ๕๔ นายบุญทัศน์ แป้นจํารัส 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนากระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวพม่าใน 
  พื้นที่พักพิงชั่วคราวต่างๆ ในประเทศไทย  
  (นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 
๑๑ ก.พ. ๕๔ 

 ( ๑ วัน ) 

- - 

๒๙ ๑๖ ก.พ. ๕๔ น.ส. วิภาวี ชมะโชติ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๑๖ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐ ๒๓ ก.พ. ๕๔ 
 

นางอุษา ปาโมทะโก  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาญัตติที่เสนอโดยนายวรินทร์ เทียมจรัส สมาชิกวุฒิสภา  
  

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - 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.) 

๓๑ ๒๓ ก.พ. ๕๔ ว่าที่ร้อยตรีบุญทัศน์  
แป้นจํารัส  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

- สําเนาคําสั่งในการแต่งตั้งนายกมล ประจวบเหมาะ  
  ดํารงตําแหน่งต่างๆ ของวุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๒๔ ก.พ. ๕๔ น.ส.รพีพันธ์ พันธุรัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนาคําสั่งในการแต่งตั้งนายคํานูณ สิทธิสมาน ดํารงตําแหน่ง 
  ต่าง ๆ ของวุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๒๔ ก.พ. ๕๔ นางวิชุนา เอกกมลกุล   
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาประกาศตั้งคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ของนายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ  
๒. สําเนาประกาศตั้งคณะกรรมาธิการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
    ของพลอากาศเอก อดิเรก จํารัสฤทธิรงค์  

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔ ๒๔ ก.พ. ๕๔ น.ส. สุภัสสร อินทราวุธ  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญประจํา 
  วุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๓๕ ๒๔ ก.พ. ๕๔ นายประสาร มฤคพิทักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายประสาร  มฤคพิทักษ์  
  สมาชิกวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

( ๑ วัน ) 

- - 

๓๖ ๒๔ ก.พ. ๕๔ นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนากระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาครูอัตราจ้าง/ครูจ้าง 
  สอนในระบบการศึกษาของไทย (นายอนุศักดิ์  คงมาลัย 
  เป็นผู้ตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

( ๑ วัน ) 

- - 

๓๗ ๒๔ ก.พ. ๕๔ น.ส.ระพีพันธ ์ พันธุรัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายคํานูณ  สิทธิสมาน   
  สมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต 
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

( ๑ วัน ) 

- - 

๓๘ ๒๕ ก.พ. ๕๔ นายประสงค์  นุรักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานกระทู้ถามของนายประสงค์  นุรักษ์  
  สมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๙ ๑ มี.ค. ๕๔  น.ส. พุทธรักษ์ ระวังงาน 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา  

๑. สําเนาประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการสามัญประจํา 
    วุฒิสภา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการใน 
    คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑  

อนุญาต 
๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๔๐ ๒ มี.ค. ๕๔  นายสมบัติ ฟีสันเทียะ  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. แบบฟอร์มการเสนอญัตติ  
๒. สําเนาตัวอย่างการเสนอญัตติ  
๓. สําเนาแบบการตั้งกระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุมและ 
    ที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา 

อนุญาต 
๒ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑  ๓ มี.ค. ๕๔  นางนิตยา นาคเกษม   
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภา สมัยสามัญ  
  นิติบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๓ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๘ มี.ค. ๕๔ น.ส. ภิรมย์ นิลทัพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน)  

- - 

๔๓ ๙ มี.ค. ๕๔  นายยอดยิ่ง เหวชัยภูมิ  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาญัตติการขอเปิดอภิปราบทั่วไปในวุฒิสภาตาม 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
  มาตรา ๑๖๑    

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๑๕ - 
 

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 ๑๗ มี.ค. ๕๔ คุณนิติภัทธ์ เสนะวัต 
ประชาชน 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๑  
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย 
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๒ 

อนุญาต 
๑๗ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๑๘ มี.ค. ๕๔ นายวาธิต ชัชวัสวิมล 
สํานักงบประมาณ 
 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๑  
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย 
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๒ 

อนุญาต 
๑๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๑๘ มี.ค. ๕๔ นางจีรวิทย์ กิจสมัคร 
เจ้าหน้าที่กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๑  
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษามาตรการ 
    ป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่เกษตรและชุมชนที่ประสบภัย
    ธรรมชาติ วุฒิสภา เล่ม ๒ 

อนญุาต 
๑๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๑๖ - 
 

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.) 

๔๗ ๑๘ มี.ค. ๕๔ นายชวการ  แพนไธสง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. .... 
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. .... 
๕. สําเนาร่างพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการกระจายเสียง  
    และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๒๔ มี.ค. ๕๔ น.ส. อัญชลี  
ศรีสัตยานุสรณ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
    ข้าราชการครู พ.ศ. .... 
๒. สําเนารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน 
    เงินวิทยฐานะข้าราชการครู พ.ศ. .... ตามข้อบังคับ 
    การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓๖   

อนุญาต 
๒๔ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



  - ๑๗ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน  ๑๗  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.) 

๔๙ ๖ ม.ค. ๕๔ นายชั่งทอง 
โอภาสศิริวิทย์ 
เลขาธิการสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ 
    สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓. สําเนารายงานการประชุมและชวเลขในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบญัญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม 
    แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของ 
    คณะกรรมาธิการ 

อนุญาต 
 ๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๑๐ ม.ค. ๕๔ นายวิชาญ  อาหะกูล 
นักวิชาการ ประจํา 
คณะกรรมาธิการ 

- สําเนาสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการ ปี ๒๕๕๒  อนุญาต  
๑๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๑๐ ม.ค. ๕๔ นายทองดี  นิศารัมย์ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อนุญาต  
๑๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 



  - 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.) 

๕๒ ๑๔ ม.ค. ๕๔ นายนิวัฒน์  พ้นชั่ว 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต  
๑๔ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๑๗ ม.ค. ๕๔ น.ส. นิภาวรรณ             
ศิริบํารุงสุข 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยประมวล 
    รัษฎากร (คนพิการ) 
๒. สําเนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จ 
    บํานาญข้าราชการ 

อนุญาต  
๑๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๑๗ ม.ค. ๕๔ นายนิวัฒน์  พ้นชั่ว 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
  เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต  
๑๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๒๕ ม.ค. ๕๔ น.ส. กนกพร  พร้อมมูล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
  สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๒๕ ม.ค. ๕๔ นางสลิลรัตน์ นรินทร์รัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลการแปรญัตติของ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย      
  สมาชิกวุฒิสภา 

อนุญาต  
๒๕ ม.ค. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๕๗ ๒๖ ม.ค. ๕๔ นายอานันท์  
เกียรติสารพิภพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม      
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา          
    ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนารายงานการประชุมของร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๕. สําเนาคําแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
    ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๖. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖  
    (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๒ 
๗. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป)  
    วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๒ 
๘. รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)   
    วันศุกร์ที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต  
๒๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - 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.) 

๕๘ ๒๗ ม.ค. ๕๔ น.ส. นิภาวรรณ             
ศิริบํารุงสุข 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟู 
  เศรษฐกิจ) ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ข้อ ๑๓๖ 

อนุญาต  
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๙ ๒๘ ม.ค. ๕๔ น.ส. อัญชลี  วุฒิศิริ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟู 
  เศรษฐกิจ) ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
  ข้อ ๑๓๖ 

อนุญาต  
๒๘ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๐ 
 

 

๓ ก.พ. ๕๔ น.ส. ณัฐณา  ไชยน้อย 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ศึกษาและติดตามการแก้ไขการประกอบกิจการประมง 

อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 
 

๖๑ ๓ ก.พ. ๕๔ น.ส. สายใจ  เกษสุวรรณ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสารจุลนิติ  อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - 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.) 

๖๒ ๓ ก.พ. ๕๔ น.ส. น้ําทิพย์ ตั้งไตรรัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการฯ และ 
    ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบการประมง 
๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาคณะกรรมาธิการ 
    เรื่องร้องเรียนฯ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
    ช่วงบางปะอิน - บางพลี 

อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๓ ๙ ก.พ. ๕๔ นายบรรหาร กําลา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา           
  ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๙ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๑๕ ก.พ. ๕๔ นายวันนพ ศรปีระภาภรณ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญตัิกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
    การธนาคาร และสถาบันการเงิน  
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
    การออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๕ ๗ มี.ค. ๕๔ นายชัยวัฒน์  
แพทยวิโรจน์กุล 
ข้าราชการ  
สํานักงานสาธารณสุข  
อําเภอเมืองนนทบุรี 

- สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม ที่ ๑๐/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  ประจําคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุญาต 
๗ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๒๒ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกฎหมาย  จํานวน ๗๖  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.) 

๖๖ ๔ ม.ค. ๕๔ พ.ต.อ.คมกฤช  
ไวสืบข่าว 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการทุจริตฯ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจ 
  แห่งชาติ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๔ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๕ ม.ค. ๕๔ พ.ต.อ.คมกฤช  
ไวสืบข่าว 
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการทุจริตฯ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อนุญาต  
๕ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๘ ๖ ม.ค. ๕๔ นายพิสัณฑ์โชค            
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน              
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ 
  สุขภาพ พ.ศ. …. 

อนุญาต  
๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - ๒๓ - 
 

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.) 

๖๙ ๖ ม.ค. ๕๔ นายดําริ  เฉลิมวงศ์ 
นักวิชาการประจํา
คณะกรรมาธกิาร
สามัญ วุฒิสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๕ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดหางาน 
    และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๐ ๖ ม.ค. ๕๔ นายสมภพ บ่อทรัพย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ อนุญาต  
๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๑ ๖ ม.ค. ๕๔ น.ส. พิมพ์พร  สุขใจ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

อนุญาต  
๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๒ ๗ ม.ค. ๕๔ น.ส. พัชราภา น่วมโพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒. สําเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ 

อนุญาต  
๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 



  - ๒๔ - 
 

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.) 

๗๓ ๗ ม.ค. ๕๔ น.ส.สุกัญญา สายบุตร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี 
  พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๔ ๗ ม.ค. ๕๔ นายวิชาญ ศิริชัย
เอกวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสารจุลนิติ ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๖   อนุญาต  
๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๑๐ ม.ค. ๕๔ น.ส.นุจรีมาส รุ่งเรืองศรี
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   
  ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 

อนุญาต  
๑๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๖ ๑๑ ม.ค. ๕๔ น.ส.บุษกร วิทยานุกรณ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๑๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๑๑ ม.ค. ๕๔ นายธวานันทภัทร  
ต้นไชยวงศ์ 
สื่อมวลชน 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 



  - ๒๕ - 

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.) 

๗๘ ๑๑ ม.ค. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๙ ๑๓ ม.ค. ๕๔ นายสุนทร  อินทร์อ่ํา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของประธานสภาเทศบาล 
  และองค์การบริหารส่วนตําบล 

อนุญาต  
๑๓ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ ๑๘ ม.ค. ๕๔ พล.ร.อ.ดร.สุรศักดิ์  
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาเจตนารมณ์ของ มาตรา ๒๙๗ ในรัฐธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต  
๑๘ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ ๒๐ ม.ค. ๕๔ นายคมกฤช   
พฤติสมบัติ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติตํารวจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๒ ๒๐ ม.ค. ๕๔ นายธนาธิป อนธนารักษ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

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

อนุญาต  
๒๐ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๖ - 

 

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.) 

๘๓ ๒๑ ม.ค. ๕๔ นายอุทัย  ไสยสาส์ 
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา 
  คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๔ ๒๔ ม.ค. ๕๔ นายดิเรก  ถึงฝั่ง 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาหลักการและรูปแบบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
    ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาประเภทลักษณะของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๔. สําเนาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต  
๒๔ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๒๖ ม.ค. ๕๔ นายสรรค์ชัย ชญานิน 
ผู้ปฏิบัติงาน              
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. …. 
 

อนุญาต  
๒๖ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๖ ๒๗ ม.ค. ๕๔ นายถนอม ส่งเสริม 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. …. 

อนุญาต  
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๒๗ - 
 

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.) 

๘๗ ๒๗ ม.ค. ๕๔ นายโกศล  เพ็ญพายัพ
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก 
    ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
    พ.ศ. .... 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต  
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๒๗ ม.ค. ๕๔ นายชรินทร์  
หาญสืบสาบ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๒๗ ม.ค. ๕๔ น.ส.อัญชลี  
สวีสัตยานุสรณ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ 
  สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาภายหลังจากที่สมาชิกภาพ 
  สิ้นสุดลงตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๗ ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
  ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และสิทธิในการได้รับ 
  การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่  
  มาตรา ๑๑๘ 

อนุญาต  
๒๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๒๘ - 

 

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.) 

๙๐ ๒๘ ม.ค. ๕๔ นางกีระณา  สุมาวงศ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๘ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๒๘ ม.ค. ๕๔ นายวีรวิท  คงศักดิ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๘ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๒ ๓๑ ม.ค. ๕๔ น.ส.นจุรีมาส รุ่งเรืองศรี
ผู้ปฏิบัติงาน              
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต  
๓๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๓ ๓๑ ม.ค. ๕๔ นายอักกโต  ระตินัย 
ประชาชน 

- สําเนาเอกสารเรื่อง การขึ้นทะเบียนสมาคมวิชาชีพฯ เพื่อให้มี 
  สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรรับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจาย 
  เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

อนุญาต  
๓๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๔ ๓๑ ม.ค. ๕๔ น.ส.อัญชลี  ยงค์ศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  อนุญาต  
๓๑ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - ๒๙ - 
 

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.) 

๙๕ ๒ ก.พ. ๕๔ น.ส.กัณฐิกา   
อรรถกวีวรรณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ ๒ ก.พ. ๕๔ นายคณาธิป  
อนธนารักษ์ 
ช้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๖) 
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๗ ๒ ก.พ. ๕๔ นายวรัชย์  ชวพงศ์ 
อดีตสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค 
    การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



  - ๓๐ - 

 

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.) 

๙๘ ๓ ก.พ. ๕๔ นายฐาปนิก 
ประเสริฐพัฒนกุล 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจ 
  แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๙ ๓ ก.พ. ๕๔ นายพิสัณย์โชค   
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก 
  ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๐ ๘ ก.พ. ๕๔ พล.อ.อ. อดิเรก  
จํารงฤาธรรม 
กรรมาธิการ 

- สําเนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
  เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต  
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๘ ก.พ. ๕๔ น.ส.ชนดิา ทรพัย์บํารุง 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ 
  กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต  
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - ๓๑ - 
 

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.) 

๑๐๒ ๑๐ ก.พ. ๕๔ นายสิทธิพงษ์  
เจียมศรีพงษ์ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ชํานาญการประจํา 
  คณะกรรมาธิการฯ 

อนุญาต  
๑๐ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๑๑ ก.พ. ๕๔ น.ส.พิมพ์พร  สุขใจ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต  
๑๑ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๑๑ ก.พ. ๕๔ นายอาทิตย์  
ทรัพย์บุญศิริ 
อนุกรรมาธิการ 

- สําเนาหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ชํานาญการประจํา 
  คณะกรรมาธิการฯ 

อนุญาต  
๑๑ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๑๕ ก.พ. ๕๔ นายบุญเชิด เขตจัตุรัส
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  
  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๑๕ ก.พ. ๕๔ นายสุเมธ  ศรีพงษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - ๓๒ - 
 

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.) 

๑๐๗ ๑๕ ก.พ. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- รวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ อนุญาต  
๑๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๑๗ ก.พ. ๕๔ น.ส.ณัตถยา สุขสงวน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 

อนุญาต  
๑๗ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๙ ๑๗ ก.พ. ๕๔ ร.ท.ถิรเดช  
ผดุงกาญจน์ 
กรรมาธิการการทหาร 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
  ซึ่งมาจากการสรรหา 
 

อนุญาต  
๑๗ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



  - ๓๓ - 
 

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.) 

๑๑๐ ๑๗ ก.พ. ๕๔ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์   
ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
    การออมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... 
๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน 
    และเงินประจําตําแหน่ง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๖. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตํารวจ 
    แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๗. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตร 
    ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๘. สําเนาพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ 
    เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๑๗ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 
 

- - 

 

 

 



  - ๓๔ - 
 

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.) 

๑๑๑ ๑๙ ก.พ. ๕๔ น.ส.จิราพร  ศิวินชิ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานะทางกฎหมาย 
  ของกองอํานวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานครและปัญหา 
  การบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานคร  
  (ของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา) 

อนุญาต  
๑๙ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๑๑๒ ๒๑ ก.พ. ๕๔ นายภัทระ  ลิมพ์ศิระ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  
 

อนุญาต  
๒๑ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๓ ๒๒ ก.พ. ๕๔ น.ส.อุทุมพร  พลางกูร
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง  
  ผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๔ ๒๒ ก.พ. ๕๔ นายธเนศ  ถ้วยฤทธิ์ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑  อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๕ ๒๒ ก.พ. ๕๔ นางชุตินธร   
ทวีโรจน์กุลศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
  ผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



  - ๓๕ - 
 

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.) 

๑๑๖ ๒๒ ก.พ. ๕๔ พลตรี มนูญกฤต   
รูปขจร 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
 
 

๑. สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระวิหาร 
    ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒. สําเนาพระราชกฤษฎีกากําหนดป่าเขาพระวิหารในท้องที่ 
    ตําบลละลาย ตําบลรุงและตําบลบึงมะลู อําเภอกันทรลักษณ์ 
    จังหวัดศรีษะเกษให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๖ 

อนุญาต  
๒๒ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๒๓ ก.พ. ๕๔ นายโกศล  เพ็ญพายัพ
กรรมาธิการ 
 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบัตร 
  ประจําตัวประชาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๘ ๒๓ ก.พ. ๕๔ นายพีระเดช  คงเดชา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
    พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
    พ.ศ. .... 
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินประจําตําแหน่ง  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๓ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - ๓๖ - 
 

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.) 

๑๑๙ ๒๔ ก.พ. ๕๔ นายดําริ  เฉลิมวงศ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
๒. เอกสารตารางเปรียบเทียบในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๔ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๐ ๒๕ ก.พ. ๕๔ นายธนิสร  เปสตันยี 
กรรมาธิการ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครอง 
  ผู้บริโภค พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๑ ๒๕ ก.พ.๕๔ น.ส.ปัณฑิกา มาอินทร ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
  เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต  
๒๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๒ ๑ มี.ค. ๕๔ พล.ต.ต.เกริก 
กัลยาณมิตร 
สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  รายจ่ายเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๓ ๑ มี.ค. ๕๔ นายสรรค์ชัย ชญานิน 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .... อนุญาต  
๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - ๓๗ - 
 

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.) 

๑๒๔ ๑ มี.ค. ๕๔ นายโกศล  เพ็ญพายัพ
กรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  
  เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๑ มี.ค. ๕๔ พล.อ.อ. อศเวก  
จํารงฤาธรรม 
กรรมาธิการ 

- สําเนาระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคล 
  เข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต  
๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ ๒ มี.ค. ๕๔ นายสมบูรณ์ ทศบวร 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ อนุญาต  
๒ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๗ ๒ มี.ค. ๕๔ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์   
ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  
    เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๒ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๘ ๓ มี.ค. ๕๔ นายรัฐภูมิ  ตู้จินดา 
ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการฯ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ อนุญาต  
๓ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - ๓๘ - 
 
 

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.) 

๑๒๙ ๗ มี.ค. ๕๔ น.ส.ภิรมย์  นิลทัพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติสงวนที่ดินหวงห้าม พ.ศ. .... 
๓. สําเนาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
    คดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๗ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ ๘ มี.ค. ๕๔ นายดิเรก  ถึงฝั่ง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนากฎหมายที่อนุญาตให้เช่าในพื้นที่ป่า 
 

อนุญาต  
๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



  - ๓๙ - 

 

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.) 

๑๓๑ ๑๐ มี.ค. ๕๔ นายดําริ  เฉลิมวงศ์ 
กรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร 
    จัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
    บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล 
    ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง   (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  
    เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๖. สําเนาตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็น 
    ผู้ประกันตน พ.ศ. .... 
๗. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๕ 

อนุญาต  
๑๐ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 



  - ๔๐ - 
 

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.) 

๑๓๒ ๑๑ มี.ค. ๕๔ นายเจริญ ภักดีวินิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ 
    แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมที่สาธารณะ พ.ศ. .... 

อนุญาต  
๑๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๓ ๑๔ มี.ค. ๕๔ นายทองดํา อาษาพนม
ประชาชน 

- สําเนาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ 
  ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๘๕๔/๒๕๕๓ 
 

อนุญาต  
๑๔ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๔ ๑๕ มี.ค. ๕๔ น.ส.สมพร ลาภชุ่มศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
  (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต  
๑๕ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๕ ๑๕ มี.ค. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๕๖/๒๕๒๕ เงินบําเหน็จไม่เป็น 
    มรดก 
๒. สําเนาคําพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๖๖/๒๕๑๐ ข้าราชการลาออก 
    เพื่อรับบําเหน็จแล้วตาย เงินบําเหน็จเป็นมรดก 

อนุญาต  
๑๕ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



  - ๔๑ - 
 

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.) 

๑๓๖ ๑๕ มี.ค. ๕๔ น.ส.อัญชลี วฒุิศิริ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖)  
    พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ๒)  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติประกอบการตรวจเงินแผ่นดิน 
    พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕. สําเนาพระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๓) 
    พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๖. สําเนาพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

อนุญาต  
๑๕ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๗ ๑๗ มี.ค. ๕๔ นายสมศักดิ์  
สัพทนาคณิต 
ที่ปรึกษากรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๑ 

อนุญาต  
๑๗ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 

 

 



  - ๔๒ - 
 

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.) 

๑๓๗ ๑๘ มี.ค. ๕๔ นายเจริญ  ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. สําเนาพระราชกําหนดบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ 
    ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร 
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต  
๑๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๙ ๒๔ มี.ค. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลแหล่งทรัพยากรในทะเลอันดามันและอ่าวไทย อนุญาต  
๒๔ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๔๓ - 
 

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.) 

๑๔๐ ๒๙ มี.ค. ๕๔ 
 

น.ส. ภารดี 
จงสุขธนามณี 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสมาคม 
    ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 
    ฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต  
๒๙ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๑ ๓๑ มี.ค. ๕๔ นายโกศล  เพ็ญพายัพ
กรรมาธิการการทหาร 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร 
    จัดการที่ดินสงวนหวงห้ามของรัฐ พ.ศ. .... 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่ 
    กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต  
๓๑ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



  - ๔๔ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักบริหารงานกลาง  จํานวน ๑๐  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.) 

๑๔๒ ๕ ม.ค. ๕๔ น.ส. บงกช วงษ์ไทย 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาระเบียบสภาผู้แทนราษฎร ว่าด้วยการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
  เป็นที่ปรึกษา ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา
  คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อนุญาต 
๕ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๓ ๑๔ ม.ค. ๕๔ นายประสาร 
มฤคพิทักษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสถิติการลา – มา – ขาดประชุมวุฒิสภา ประจําปี 
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๔ ๑๔ ม.ค. ๕๔ น.ส. รสนา โตสิตระกูล 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสถิติการลา – มา – ขาดประชุมวุฒิสภา ประจําปี  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๔ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๕ ๑๗ ม.ค. ๕๔ นายสมชาย  แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสถิติการลา – มา – ขาดประชุมวุฒิสภา ประจําปี  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



  - ๔๕ - 
 

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.) 

๑๔๖ ๘ ก.พ. ๕๔ นายเศรษฐพงศ์ 
ยอดอินทร ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
    พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. แผ่นพับ “สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ 
   ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๓. แผ่นพับ “รายการข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา” 
๔. คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติ (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน) ที่ประกาศ 
    ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๗ ๒๕ ก.พ. ๕๔ น.ส. อัชญา   
ไกรกิตติวุฒิ 
ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิก
วุฒิสภา 

๑. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๔๕/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    พิจารณาศึกษากรณีการกระทําที่เป็นการขัดผลประโยชน์ 
    ของสมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๖๑/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    ศึกษากระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา 
    กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรณีกรรมการพ้น 
    จากตําแหน่งโดยการลาออกและโดยการจับสลาก 

อนุญาต 
๒๕ ก.พ. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



  - ๔๖ - 
 

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.) 

   ๓. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๒/๒๕๕๒ เรื่อง ตั้งศูนย์อํานวยการ 
    ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๔. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๘.๑/๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งวุฒิสภา  
    ที่ ๖๕/๒๕๕๑ และที่ ๔/๒๕๕๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    อํานวยการจัดทําโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา  
    ประกวดบทประพันธ์และภาพวาด เรื่อง “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” 
๕. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๒๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ   
    จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
    พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๖. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๓๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    จัดทําโครงการเทิดพระเกียรติของวุฒิสภา โดยประกวด 
    ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
๗. สําเนาคําสั่งวุฒิสภา ที่ ๔๓/๒๕๕๒ เรื่อง ยกเลิกคําสั่งวุฒิสภา  
    ที่ ๓๑/๒๕๕๒ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการ 
    เฉลิมพระเกียรติของวุฒิสภา โดยประกวดขับร้องเพลง 
    พระราชนิพนธ์ 

   

 
 



  - ๔๗ - 
 

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.) 

๑๔๘ ๘ มี.ค. ๕๔ นายณัฐกร อ่วมบํารุง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูล 
    ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. สําเนาระเบียบสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยข้อมูล 
    ข่าวสารของราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๙ ๘ มี.ค. ๕๔ ร.ท.หญิง ณรัฐพันธ์ 
ทรัพย์แสง 
กระทรวงกลาโหม 

- สําเนาข้อควรรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
  และหนี้สิน 

อนุญาต 
๘ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๐ ๙ มี.ค. ๕๔ นายสุทธเกียรติ          
โสภณิก 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๒๗/๒๕๔๓  
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา  

อนุญาต 
๙ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๑ ๑๔ มี.ค. ๕๔ น.ส. จรรย์นันท์ 
ไพศาลวรภัณฑ์ 
ประชาชน 

- สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน  
  ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



  - ๔๘ - 

 

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.) 

๑๕๒ ๓๐ มี.ค. ๕๔ นางอุษณีย์  
วิวัฒน์บุตรสิริ 
ประชาชน 

- สําเนาประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขายทอดตลาด 
  ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและหมดความจําเป็นต้องใช้ราชการ 

อนุญาต 
๓๐ มี.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




