
๑. ประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๒๐ ราย 

แยกประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการไดดังนี้

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๒๑ ๑๗.๕๐ ๓๑ - - ๓๑

๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ ๑.๖๗ ๒ - - ๒

๓ คณะกรรมาธิการ ๗ ๕.๘๓ ๑๕ - - ๑๕

๔ บุคคลในวงงานสภา ๙ ๗.๕๐ ๑๖ - - ๑๖

๕ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๔ ๓.๓๓ ๖ - - ๖

๖ ศาล ๑ ๐.๘๓ ๑ - - ๑

๗ หนวยงานราชการภายใน ๕๓ ๔๔.๑๗ ๗๓ - - ๗๓

๘ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ๒ ๑.๖๗ ๒ - - ๒

๙ บริษัท/บุคคลทั่วไป ๒๑ ๑๗.๕๐ ๔๘ - - ๔๘

รวม ๑๒๐ ๑๐๐ ๑๙๔ - - ๑๙๔

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

คิดเปนรอยละจํานวน(ราย)ผูขอขอมูลลําดับ



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

แสดงประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ 

๐.๘๓

รอยละ ๓.๓๓

รอยละ ๗.๕๐
รอยละ

๕.๘๓

รอยละ ๑.๖๗

รอยละ ๑๗.๕๐

รอยละ ๔๔.๑๗

รอยละ ๑.๖๗

รอยละ ๑๘.๓๓

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คณะกรรมาธิการ 

บุคคลในวงงานสภา หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ศาล

หนวยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน บริษัท/บุคคลทั่วไป



๒. ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ  (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสาร มากกวา ๑ ประเภท)

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน  ๑๙๔  เรื่อง แยกประเภทขอมูลขาวสารได ๑๒ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๓ ๕  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ๓ ๖  -  -

คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ 

และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

๓ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ๖ ๘  -  -

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๔ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑ ๑  -  -

คณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

๕ สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ๒ ๒  -  -

(แถบบันทึกเสียง,ซีดีรอม, VCD, DVD)

๖ สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ๑ ๑  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๗ สําเนาพระราชบัญญัติ ๑๒ ๑๕  -  -

๘ สําเนารางพระราชบัญญัติ/สารบบรางพระราชบัญญัติ ๓๑ ๔๒

๙ สําเนากระทูถาม/สารบบกระทูถาม/ ๑ ๒  -  -

สรุปผลงานการตั้งกระทูถาม

ลําดับ ประเภทขอมูล



จํานวน
อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑๐ สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/ ๑ ๑  -  -

คําแปรญัตติ

๑๑ เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ๒๒ ๔๙  -  -

๑๒ เอกสารอื่นๆ ๓๗ ๖๒  -  -

รวม ๑๒๐ ๑๙๔ - -

ลําดับ ประเภทขอมูล

 - ๒ -



 

แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓)

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยแบงตามประเภทขอมูลขาวสาร

๖๒

๔๙

๑

๒

๔๒

๑๕

๑๒๑

๘
๖

๕

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการและคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.

สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ คณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา(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 ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓) 

รวมจํานวนทั้งหมด  ๑๒๐  ราย   
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน  ๘  ราย 

     

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑ ๑ เม.ย. ๕๓ น.ส.สุนันทา ทรงจําปา 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิม่ 
   ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมใหสามารถ 
   ดําเนนิธุรกจิในอนาคตไดอยางมั่นคงเพื่อการพัฒนาของ 
   รัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของชาต ิ  

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๓ 

 (๑ วัน) 

- - 

๒ ๑ เม.ย. ๕๓ น.ส.ลักษณพรรณ  
แสงสีทอง 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารายงานการประชมุของคณะอนกุรรมาธิการดาน 
     การคมนาคมทางอากาศ วันศุกรที่ ๑๒ มี.ค. ๕๓ 
๒. สําเนารายงานการประชมุของคณะอนกุรรมาธิการดาน 
    การคมนาคมทางอากาศ วันศุกรที่ ๒๖ มี.ค. ๕๓ 

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๓ 

 (๑ วัน) 

- - 

๓ ๕ เม.ย. ๕๓ นายวิทยา  เที่ยงแท  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา 
   ศึกษารางพระราชบัญญตักิารเดินอากาศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
   ครั้งที่ ๑ - ๓ 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

 (๑ วัน) 

- - 

   

 



- ๑๑ - 

 

 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔ ๘ เม.ย. ๕๓ นายวันนพ  
ศรีประภาภรณ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตร 
   แหงชาติ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕ 
 

 
 

๘ เม.ย. ๕๓ น.ส.ประสบพร  เจะสมัน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิเวนคนื 
   อสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา - วงแหวน  
   รอบนอกกรุงเทพมหานคร ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม  
   และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖ ๓ มิ.ย. ๕๓ นายศภุโชค  คําแฝง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึการประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร 
   เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วันอังคารที่ ๑  
   ธนัวาคม ๒๕๕๒ 
 

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๑๒ - 

 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗ ๓ มิ.ย. ๕๓ นายภูเมธ อธภิิญญากุล  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารายงานการประชมุคณะอนุกรรมาธิการติดตามกรอบ 
    การเจรจาการคาเสรี วันจันทรที่ ๑ ก.พ. ๕๓ 
๒. สําเนารายงานการประชมุคณะอนุกรรมาธิการติดตามกรอบ 
    การเจรจาการคาเสรี วันพฤหัสบดีที่ ๕ ก.พ. ๕๓ 
๓. สําเนารายงานการประชมุคณะอนุกรรมาธิการติดตามกรอบ     

    การเจรจาการคาเสรี วันจันทรที่ ๑๕ ก.พ. ๕๓ 
๔. สําเนารายงานการประชมุคณะอนุกรรมาธิการติดตามกรอบ 
    การเจรจาการคาเสรี วันจันทรที่ ๒๒ ก.พ. ๕๓ 

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๓ 
 (๑ วัน) 

- - 

๘ ๒๔ มิ.ย. ๕๓ น.ส.พรรณภิา วิชิตะกุล   
ผูพิพากษาศาลจังหวัด

นนทบุรี 

- สําเนาสรุปผลการสัมมนา คณะกรรมาธิการการคลัง  
   การธนาคารและสถาบนัการเงิน สภานติิบญัญตัิแหงชาติ  
   รวมกับ บรษิัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จาํกัด เรื่อง จดัระเบียบ 
   สังคมการตามหนี้ที่เปนธรรม ในวันอาทิตยที่ ๓๐ กันยายน  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ หองประชุมจูปเตอร ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล   
   แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๓ 

(๔ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๑๓ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๒  ราย 

  

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙ 

 

๑๔ พ.ค. ๕๓ น.ส. กมลชนก   
เจียรวิวัฒนวงศ 
นักศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
คณะนติศิาสตร   
มหาวทิยาลัยธรุกิจ

บัณฑติย 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญั   
   พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   วาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๓ 
 *(๑๑ วัน) 

- - 

๑๐ ๔ มิ.ย. ๕๓ 
 

 

นายเดชอดุม  ไกรฤทธิ ์ 
เลขาธิการ 
เนติบณัฑติยสภา 
 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   ศึกษา ติดตามและตรวจสอบการปฏิบตัหินาที่ของสํานักงาน 
   ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๓ 
 (๖ วัน) 

 

- - 

 

 

หมายเหตุ : * รัฐบาลประกาศหยุดราชการ ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๓ 

 

 



- ๑๔ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกฎหมาย  จํานวน  ๖๓  ราย 

  

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑ ๑ เม.ย. ๕๓ นายยุทธนา  บุญฤทธิ ์
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เจตนารมณรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒ 
 

๑ เม.ย. ๕๓ นายบญุเชิด  เขตจัตุรัส 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

  

 

  



- ๑๕ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๓ ๕ เม.ย. ๕๓ น.ส. กรรณิการ คลายมณ ี
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืน 
    อสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอินทรา –  
    วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครในทองที่เขตบางเขน  
    เขตสายไหม และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๖ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๔ ๕ เม.ย. ๕๓ นายพิศณุ  แสนพลกรัง 
ขาราชการบํานาญทหาร 

๑. สําเนาตารางเปรียบเทียบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตคิุมครอง 
    ผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกร   
    จัดสรรคลืน่ความถี่และกํากับการประกอบกิจการ 
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม   
    พ.ศ. .... 
๕. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติเวนคืน 
     อสังหาริมทรัพย เพื่อสรางทางพิเศษสายรามอนิทรา - วงแหวน  
    รอบนอกกรุงเทพมหานครในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหม   
    และเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๖. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
    พะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 
 
 
 

- - 

 

 



- ๑๗ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕ ๗ เม.ย. ๕๓ นายเจริญ  ภกัดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัคิุมครองผูรับงานไปทําทีบ่าน  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖ ๗ เม.ย. ๕๓ นายภาคภูมิ  ขําวิไล 
ผูตดิตามสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร 

- สําเนาผลการลงมติรางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง 
   ในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗ ๗ เม.ย. ๕๓ นายธนปรัชญ  คงปาน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิวัฒนธรรม 
   แหงชาติ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘ ๒๐ เม.ย. ๕๓ นายประสิทธิ ์ ขันธีวิทย 
ผูชวยสมาชิกวุฒิสภา 

๑. ขอบังคับของรัฐสภาวาดวยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภาและขอบังคับการประชมุสภา 
    ผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๒๐ เม.ย. ๕๓ น.ส.นุจรีมาส รุงเรืองศรี 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๘ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๐ ๒๑ เม.ย. ๕๓ นายวิสูตร ธนชัยวิวัฒน 
ประชาชน 

๑. รวมกฎหมายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. สําเนารางพระราชบญัญตัิองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
    พ.ศ. .... 

๔. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๒๑ ๒๒ เม.ย. ๕๓ นายธีรชัย กํานิลดีลิราช 
ประชาชน 

- สําเนาพระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒ ๒๒ เม.ย. ๕๓ นายสมัคร เชาวภานนัท 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนาพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการ 
   แผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

  - - 

 

 

 

 

 

  



- ๑๙ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๓ ๒๒ เม.ย. ๕๓ นางชุตนิธร ทวีโรจนกุล 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

๑. สําเนาตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและ 
    ครอบครัวและวธิีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการ 
    กระทรวงศกึษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิเวนคนือสังหาริมทรัพยเพื่อสราง 
    ทางพเิศษสายรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร   
    ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหมและเขตคลองสามวา     
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
๔. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔ ๒๖ เม.ย. ๕๓ น.ส. ปุณฑิกา  สุทธิวิไล 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑  
๒. ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕ ๒๗ เม.ย. ๕๓ นายสุพัฒน  โพธิเงิน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

   สภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖ ๒๗ เม.ย. ๕๓ นายภัทรินทร   
พนมชัยชยวัฒน 
ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
   พะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๒๐ - 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๗ ๒๗ เม.ย. ๕๓ ผศ. สิทธิกร  ศักดิ์แสง 
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบขาราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..)พ.ศ. .... 
๒. สําเนาตารางเปรียบเทียบรางพระราชบัญญตัศิาลเยาวชนและ 
    ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๒๘ ๒๘ เม.ย. ๕๓ นางชุตนิธร  ทวีโรจนกุล 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับ 
   การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙ ๒๘ เม.ย. ๕๓ นายขวัญประชา วังสชัย 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกร 
    จัดสรรคลืน่ความถี่และกํากับการประกอบกิจการ  
    วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ
    มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 
 
 
 
 
 

- - 

๓๐ ๒๙ เม.ย. ๕๓ พล.ต.ต. เกริก  

กัลยาณมิตร 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาคาํแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

   (ชุดนายอภสิิทธิ์  เวชชาชวีะ เปนนายกรัฐมนตรี) 
อนุญาต 

๒๙ เม.ย. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 



- ๒๑ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๑ ๒๙ เม.ย. ๕๓ น.ส.เปรมมณี   
สินจงเจริญกิจ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตภิาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๒๙ เม.ย. ๕๓ นายฐาปนิก  

ประเสริฐพัฒนกุล 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับ 
   การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และ 
   กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๓ พ.ค. ๕๓ พล.ต.อ. ศภุพล  
อรุณสิทธิ์ 
ประชาชน 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ 
    กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน  
    และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิเวนคนือสังหาริมทรัพย เพื่อสราง 
    ทางพิเศษสายรามอนิทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  
    ในทองที่เขตบางเขน เขตสายไหมและเขตคลองสามวา 
    กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนญุาต 
๓ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔ ๓ พ.ค. ๕๓ นายสมภพ  บอทรัพย 
ประชาชน 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ... 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๒๒ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๕ ๓ พ.ค. ๕๓ น.ส.นุจรีมาศ รุงเรืองศรี 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. ทําเนียบสมาชิกวุฒิสภา 
๒. หนังสือ บทบาท อํานาจหนาที่ของวุฒสิภา 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖ ๔ พ.ค. ๕๓ น.ส.วิภารัตน  เพียราช 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตบิําเหน็จ 
    บํานาญขาราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุน 
    บําเหน็จบาํนาญขาราชการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๔ พ.ค. ๕๓ นายพิสัณทโชค รตารุณ 
ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิคุมครอง 
   ผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๖ พ.ค. ๕๓ นางสุชาดา  
นันทะพานิชสกุล 
เลขานุการ

คณะกรรมาธกิาร 

- หนังสือรวมกฎหมายสมัยสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ
   เลม ๑ - ๖ 

อนุญาต 
๖ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๒๓ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๙ ๑๐ พ.ค. ๕๓ น.ส.รัตนา อภิรัตนวรกิจ 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๐ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นางปราณ ี รัตนธรรม 
ขาราชการครู 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๑ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นายอิทธิพล  เหล็กกลา 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นายไกรฤกษ  ตันเบ็ต 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 

 

 

 

 

 



- ๒๕ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๓ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นายชุมพล  นวลวิจิตร 
ประชาชน 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๔๔ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นายวิเชียร  คนัฉอง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๑๐ พ.ค. ๕๓ นายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. ดัชนีสารบญักฎหมาย จาํแนกตามบทรัฐมนตรีผูรักษาการ 
    ตามกฎหมาย 
๒. ดัชนีสารบญักฎหมาย จาํแนกตามตัวอักษร 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๑๑ พ.ค. ๕๓ นายแพทยเจตน   
ศิรธรานนท 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ 
   พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๒๖ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๗ ๑๑ พ.ค. ๕๓ นายประสิทธิ ์ ขันธีวิทย 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๑๑ พ.ค. ๕๓ น.ส.อธิชา เนยีมกลาง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิวิธพีิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
    ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๑๑ พ.ค. ๕๓ นายภัทรินทร  
พนมชัยชยวัฒน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

  - - 

๕๐ ๑๑ พ.ค. ๕๓ นายสมบูรณ   
อุทัยเวียนกุล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิองทุนบําเหน็จบาํนาญขาราชการ 
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

  - - 

 

 

  



- ๒๗ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๑ ๑๑ พ.ค. ๕๓ นายวิสูตร  ธนชัยวิวัฒน 
ประชาชน 

- สําเนารายงานผลการพิจารณาศึกษาและรวบรวมขอมูลกรณี  
   เหตุการณการสลายการชุมนุม เมื่อวันที ่๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  
   ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ 
 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๒ ๑๔ พ.ค. ๕๓ นายธีรจติต สถิโรตมวงศ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๑๔ พ.ค. ๕๓ นายบญุชวย วัฒนฌภกุล 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
   คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๑๔ พ.ค. ๕๓ นายหัสนัย  ทรัพยเจริญ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๔๙ 
๒. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๐ 
๓. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๑ 
๔. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

  



- ๒๘ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๕ ๑๔ พ.ค. ๕๓ นายจักรวาล  ศรีสุข 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชกําหนดบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 
   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

๕๖ ๒๕ พ.ค. ๕๓ นายพิศณุ  แสนพลกรัง 
ขาราชการบํานาญทหาร 

๑. วารสารจุลนิติ ปที่๗ ฉบบัที่ ๔  
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติวฒันธรรม 
    แหงชาต ิพ.ศ. .... 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิรับปรุง   
    กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๕. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศกึษา 
    แหงชาต ิ(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

๕๗ ๒๕ พ.ค. ๕๓ นายสมบูรณ  
อุทัยเวียนกุล 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิกองทุน 
   บําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

 

 



- ๒๙ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๘ ๒๖ พ.ค. ๕๓ นายอมรรัตน  มโนรัตน 
ประชาชน 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๕๙ ๒๖ พ.ค. ๕๓ นายสมัคร เชาวภานนัท 
สมาชิกวุฒิสภา 

- ดัชนีสารบญักฎหมายไทย  
 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๖๐ ๒๗ พ.ค. ๕๓ นายยงยุทธ สุวรรณรัตน 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

 

- 

 

๖๑ ๒๗ พ.ค. ๕๓ นายวิเชียร  คนัฉอง 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนาประกาศน้าํหนักรถบรรทุกที่หามวิ่งบนทางหลวง อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

 

- 

 

๖๒ ๒๗ พ.ค. ๕๓ น.ส.ผาสุข  เกษรวัฒน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

 

- 

 

 

 



- ๓๐ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๓ ๒๗ พ.ค. ๕๓ นางโกสุม  เทพทอง 
ประชาชน 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๖๔ ๑ มิ.ย. ๕๓ วาที่ ร.ต.สรยุทธ   
บุญเวศกล 
ที่ปรึกษา

คณะกรรมาธกิารฯ 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับ  

   การประกอบการกิจการวทิยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนและ 
   กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๖๕ ๑ มิ.ย. ๕๓ วาที่ ร.ต.อํานาจ  ทองด ี
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๖๖ ๒ มิ.ย. ๕๓ นางอัญชน ี 
จํารัสฤทธิรงค 
อนุกรรมาธิการฯ 

- สําเนาพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและ 
   การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง 
   ปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๖๗ ๓ มิ.ย. ๕๓ นางวิไลลักษณ  ดาสกุล 
ผูปฏิบตัิงานให 
สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิวัฒนธรรม    
   แหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

 

 



- ๓๑ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๘ ๔ มิ.ย. ๕๓ นายดิเรก  ถึงฝง 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาขอมูลระบบการเลอืกตั้งของประเทศสหรัฐอมริกา,  
    เยอรมัน, มาเลเซีย, ญี่ปุน, เวียดนาม, สิงคโปร, อินเดีย,  
    ฝรั่งเศส และ อังกฤษ 
๒. สําเนาขอมลูการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ อังกฤษ  
    สหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส 

อนุญาต 
๔ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

๖๙ ๘ มิ.ย. ๕๓ นางจารุวรรณ  ศรีลาภ 
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. วารสารจุลนิติ จํานวน ๑ เลม 
๒. รวมกฎหมายบริหารราชการแผนดิน 
๓. ดัชนีสารบญักฎหมายไทย 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

๗๐ ๙ มิ.ย. ๕๓ พล.ร.อ. สุรศักดิ์   
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวของ 
   ในการกาํกับดูแลและสงเสริมการประกอบธุรกิจและประกอบ 
   อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยของประเทศไทยและ 
   ตางประเทศ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 

- 

 

๗๑ ๑๕ มิ.ย. ๕๓ นายเกรียงศักดิ์   
วรมงคลชัย 
ประชาชน 

๑. วารสารจุลนิต ิ
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

 

 



- ๓๒ - 
 

ลําดับ

ที่ 
ว. ด .ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ 
ตําแหนง/สังกัด 
ของผูขอขอมูล 

 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๒ ๑๖ มิ.ย. ๕๓ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์   
ตูจินดา 
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. วารสารจุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๒ , ๓ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติวฒันธรรม 
    แหงชาต ิพ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิรับปรุง  
    กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔. ดัชนีสารบญักฎหมายแยกตามตัวอักษร                            

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

๗๓ ๑๗ มิ.ย. ๕๓ นางสุชาดา   
นันทะพานิชสกุล 
เลขานุการ 
คณะกรรมาธกิาร 

๑. วารสารจุลนิติ ฉบบัที่ ๑ ป ๕๓ 
๒. ดัชนีสารบญักฎหมายไทย 
๓. สําเนาพระราชบัญญตัิคาํนําหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๓ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักบริหารงานกลาง   จํานวน ๕ ราย 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 
ของผูขอขอมูล 
ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๗๔ ๙ เม.ย. ๕๓ นายวิชาญ  

ศิริชัยเอกวฒัน 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุมในการประชมุ 
   วฒุิสภา ครัง้ที่ ๒๒/๒๕๕๓ สมัยสามัญทั่วไป วันศุกร 
   ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๑๐ มิ.ย. ๕๓ นางนิลวรรณ 
เพชระบูรณนิ 
สมาชิกวฒุิสภา 

- สําเนาขอมูลการมาประชมุของ 
   นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน สมาชิกวฒุิสภา 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๖ ๑๔ มิ.ย. ๕๓ นายพุทธานนัต  
ศรีวงศเลียง  
ประชาชน 

- สําเนาระเบยีบคณะกรรมการขาราชการฝายรัฐสภา 
   วาดวยเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการรัฐสภาสามญั  
   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๑๕ มิ.ย. ๕๓ นายพุทธานนัต  
ศรีวงศเลียง  
ประชาชน 

๑. แผนพับ “แนะนาํศนูยขอมูลขาวสารของราชการ  
    สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา” 
๒. แผนพบั “สาระนารูเกี่ยวกับพระราชบญัญัติขอมูล 
    ขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. 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.) 
๗๘ ๒๘ มิ.ย. ๕๓ ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาสรุปกฎ ก.ร. 

  
อนุญาต 

๒๘ มิ.ย. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๕ -  

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักการประชุม  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.) 
๗๙ ๒๑ เม.ย.๕๓ นางงามตา ดศีรี 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัย 
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ 
 

๒๒ เม.ย.๕๓  น.ส.พิมพสิริ ชํานาญเสือ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางประมวลจริยธรรมวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ 
 

๒๒ เม.ย.๕๓  นายสุริยา อุนคํา  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบญัญตัคิณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  

   พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๒ 
 

๒๗เม.ย. ๕๓ 
 

นางกรวรรณ 

ทองคําเปลว 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๓ 
 

๒๗ เม.ย.๕๓ 
 

นางสาวภิรมย นิลทัพ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและ 
   กรรมาธิการ 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๘๔ 

 

๒๘ เม.ย. ๕๓ น.ส. กรณวิภา คําศรี 
ประชาชน 

 

- สําเนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๒๘ เม.ย. ๕๓ น.ส. รุงเรือง กลอมรอด 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   กิจการวุฒิสภา  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑วัน) 

- - 

๘๖ ๓๐ เม.ย. ๕๓ นางกรวรรณ 

ทองคําเปลว  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาที่อยูคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา 
   รางพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๗ ๑๔ พ.ค. ๕๓  นางปรียาภา ทาระ  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลัยพะเยา  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓ 

๑วัน 

- - 

๘๘ ๓๑ พ.ค. ๕๓ นางกรวรรณ 

ทองคําเปลว 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัวิัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

   

 

 



- ๓๗ -  

 

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 ๒๑ มิ.ย. ๕๓ นางจินดา ประสมทรัพย 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบญัญตักิารศึกษาแหงชาติ (ฉบบัที่..) 

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๐ ๒๒ มิ.ย. ๕๓ น.ส.นนทกานต  
จันทรออน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาสารบบญตัติวฒุิสภา อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๒๓ มิ.ย. ๕๓ น.ส.นนทกานต  
จันทรออน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาเอกสารเกี่ยวกับญัตติเรื่องที่สิ้นสุด 
  การดําเนินการแลว   

อนุญาต 
๒๔ มิ.ย. ๕๓ 

(๒ วัน) 

- - 

๙๒ ๒๖ มิ.ย. ๕๓  น.ส.อวิการัตน นิยมไทย 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สรุปผลงานดานการประชมุ สมัยสามัญทั่วไป  
   พ.ศ.๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน)  

- - 

๙๓ 
 

 

๒๒ มิ.ย. ๕๓ 
 
 

วาที่รอยตรี ภณธกร   
กุลสันต 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานสารบบกระทูถามสมัย 
    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ   
๒. สําเนาขอมลูกระทูถามของ นายวรินทร เทียมจรัส       

    สมาชิกวุฒสิภา 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๙๔ ๒๔ มิ.ย. ๕๓ 

 
 

นายประสิทธิ  ขันธีวิทย 
ผูปฏิบัติงานให 
สมาชิกวุฒิสภา  

- แบบฟอรมการตั้งกระทูถาม 
 

อนุญาต 
๒๔ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๕ ๒๓ เม.ย. ๕๓ น.ส.จุฑามาศ เดชภิญญา 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
   วาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ ๒๘ เม.ย. ๕๓ นายชวการ แพนไธสง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน         

   พ.ศ. .... 

อนญุาต 
๒๘ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- 

 
- 

๙๗ ๖ พ.ค. ๕๓ น.ส.วิมลมาศ คงสุข 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ศึกษารางพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจาํป 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   
๒. สําเนาบันทึกขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาศกึษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

อนญุาต 

๖ พ.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



- 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.) 
๙๘ ๗ พ.ค. ๕๓ นายกมลชัย  แสงศรีคํา 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
    ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิบาํเหน็จบํานาญขาราชการ   
    (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๙ ๒๗ พ.ค. ๕๓ น.ส. นงลักษณ ขันตโิชต ิ

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิคณะกรรมการตรวจเงิน 
    แผนดิน  พ.ศ. .... 

๒. สําเนาหนังสือของคุณหญิงจารุวรรณ เมฆฑกา 

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๐ ๒๗ พ.ค. ๕๓ คุณเกศชนก  เสียงเปรม 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี                          
   (นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์) 

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๓๑ พ.ค. ๕๓ นายนพพร  มารกะ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถี ่
   และกํากับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง 
   วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



- 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.) 
๑๐๒ ๑ มิ.ย. ๕๓ นายชวการ  แพนไธสง 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิไกลเกลี่ยขอพิพาทคดีอาญา 
    ในชั้นสอบสวน  พ.ศ. .... 
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิคํานําหนานามบุคคล           
    พ.ศ. .... 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิสงเคราะหขาราชการ 
     ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบตั ิ
    ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนารางพระราชบัญญตัิอุปถัมภและคุมครอง 
    พระพุทธศาสนา  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๓ มิ.ย. ๕๓ นายทศวิณหุ  เกียรติทัตต 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัสิภาเกษตรกรแหงชาติ          

   พ.ศ. ....  (วุฒิสภาแกไขเพิ่มเติม) 

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๔ มิ.ย. ๕๓ น.ส. นติยา นาคเกษม 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถี ่
   และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  
   วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๙ มิ.ย. ๕๓ น.ส.ณัฐณา  ไชยนอย 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัสิภาเกษตรกรแหงชาติ          

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๑๐๖ ๑๕ มิ.ย. ๕๓ คุณอภิสิทธิ ์ ชาวจําปา 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิารประกอบขอมูลเครดิต 
   (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 ๑๐๗ ๑๖ มิ.ย. ๕๓ คุณชวการ แพนไธสง 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตับิริษัทจํากัด (ฉบับที่ ..)  

   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 ๑๐๘ 
 
 

๒๕ มิ.ย. ๕๓ คุณณัฐวุฒ ิ
นักศึกษาปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถี ่
   และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
   โทรทศันและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 ๑๐๙ ๒๘ มิ.ย. ๕๓ น.ส. นนทกาณต  
จันทรออน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง 
    ในการพัฒนาผลไมไทยอยางยั่งยืน กรณีศึกษา :  
    ทุเรียน เงาะ มังคุด  ลองกอง 
๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษา 
    โครงการรบัจํานําขาวเปลือกนาปและนาปรัง 
    ในการผลติที่ผานมา(ฤดูกาลผลติ ป ๔๓/๔๔ ถึง  
    ป ๕๐/๕๑) 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๔๒ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  จํานวน ๙ 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.) 
๑๑๐ ๕ เม.ย. ๕๓ น.ส. รสนา โตสิตระกูล

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาผลการลงมติการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ 
   (สมัยสามญัทั่วไป) วนัที ่๕ เมษายน ๒๕๕๓ 

    

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๕ เม.ย. ๕๓ นายอนุรักษ นยิมเวช 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนาผลการลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
   ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว พ.ศ. .... มาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑  
   ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาเสรจ็แลว 
 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๒ ๕ เม.ย. ๕๓ นายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาผลการลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
   ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว พ.ศ. .... และมาตรา ๑๒๑ ซึ่ง 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 
 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๑๑๓ ๕ เม.ย. ๕๓ นายสมัคร 

เชาวภานันท 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาผลการลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
   ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว พ.ศ. .... ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  
   ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ วันที่ ๒ เมษายน  
   ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันที่ ๕  
   เมษายน ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
   เสร็จแลว 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๔ ๙ เม.ย. ๕๓ นายสมชาย แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาผลการลงมติในการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
   ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
   และครอบครัว พ.ศ. .... และมาตรา ๑๒๑ ซึ่ง 
   คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

อนุญาต 
๙ เม.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๕ ๙ เม.ย. ๕๓ นายอโณทัย รอดมุย 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๙  
   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันจันทรที่ ๒๘ กันยายน  
   ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๙ เม.ย. ๕๓ 

(๑ 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.) 
๑๑๖ ๒๐ เม.ย. ๕๓ น.ส.รสนา โตสิตระกูล 

ประธานคณะกรรมาธิการ 
การศึกษา ตรวจสอบ

เรื่องการทุจริตและ

เสริมสรางธรรมาธิบาล 

วุฒิสภา 

- สําเนาบนัทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก 
   วฒุิสภา ในการประชุมวุฒิสภา ประจาํป ๒๕๕๓ ตั้งแต 
   เริ่มประชุมครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) ถึงปจจุบนั 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๓ 

(๒๒ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๙ มิ.ย. ๕๓ น.ส.อุตรา อมรฉัตร 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๒๓  
   (สมัยสามญัทั่วไป) เปนพิเศษ วนัที่ ๒๐ เมษายน  
   ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๔๕ - 
 

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.) 
๑๑๘ ๑๔ มิ.ย. ๕๓ นายโชติรัช ชวนิชย 

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  
    (สมัยวิสามัญ) วันอาทติยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
    ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
    (ฉบับที ่..)  พ.ศ. .... 
๒. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  
    (สมัยวิสามัญ) วันอาทติยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
    ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
    ราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๓. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  
    (สมัยวิสามัญ) วันอาทติยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
    ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
    ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที ่..)  
    พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๓ 

(๘ วัน) 

- - 

 

 

 

  

 



- ๔๖ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักประชาสัมพันธ  จํานวน  ๒  ราย 

 

ลําดับ

ที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ 
ของผูขอขอมูล 
ตําแหนง/ สังกัด 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๑๙ 

 
 
 

 ๔ พ.ค. ๕๓ 
 
 

นายสุรชัย  ภูประเสริฐ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา 
   ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   เปนพิเศษ วันจันทรที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ญัตต ิ
   เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อเปดอภปิรายทัว่ไปฯ 
   ตามมาตรา ๑๖๑ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
   พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๓  
 (๑๐ วัน) 

- - 

๑๒๐ ๑๑ พ.ค. ๕๓ น.ส.พรทิพย  วิริยานนท 

หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงสาธารณสุข 

- สําเนา DVD บันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา 
   ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)  
   วันจันทรที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ในการตอบชี้แจง 
   กระทูถามดวน เรื่อง ผลการสอบสวนขอเท็จจริงใน 
   โครงการลงทุนภายใตการปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
   ๒๕๕๕ ของกระทรวงสาธารณสุขและการแกไข 
   ผลกระทบในทางปฏบิตัติอปญหาความขาดแคลน 
   บริการและบุคลากรทางการแพทยของประเทศและ 
   กระทูถามเรื่อง ปญหาเกีย่วกับคําสั่งโยกยายขาราชการ 
   ในกระทรวงสาธารณสุข 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๓ 

(๑๓ วัน) 

- - 

 




