
๑. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๓

(๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑๖๒ ราย แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ดังนี้

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๒๕ ๑๕.๔๓ ๔๐ - - ๔๐

๒ คณะกรรมาธิการ ๑๔ ๘.๖๔ ๓๓ - - ๓๓

๓ บุคคลในวงงานสภา ๑๙ ๑๑.๗๓ ๓๓ - - ๓๓

๔ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๒๘ ๑๗.๒๘ ๕๔ - - ๕๔

๕ หน่วยงานราชการภายใน ๖๒ ๓๘.๒๗ ๑๒๕ - - ๑๒๕

๖ นิสิต/นักศึกษา ๔ ๒.๔๗ ๖ - - ๖

๗ ประชาชน ๑๐ ๖.๑๗ ๒๕ ๓ ๑ ๒๙

๑๖๒ ๑๐๐ ๓๑๖ ๓ ๑ ๓๒๐

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

รวม

คิดเป็นร้อยละจํานวน(ราย)ผู้ขอข้อมูลข่าวสารลําดับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ร้อยละ ๓๘.๒๗

ร้อยละ ๒.๔๗ร้อยละ ๖.๑๗

ร้อยละ ๑๕.๔๓

ร้อยละ ๘.๖๔
ร้อละ ๑๑.๗๓

ร้อยละ ๑๗.๒๘

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานสภา

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน

(ร้อยละ ๑๕.๔๓) (ร้อยละ ๘.๖๔) (ร้อยละ ๑๑.๗๓)

(ร้อยละ ๑๗.๒๘) (ร้อยละ ๓๘.๒๗) (ร้อยละ ๒.๔๗)
(ร้อยละ ๑๕.๔๓)



การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
  อนุญาต ๓๑๖ ๙๘.๗๕

  ไม่อนุญาต ๓ ๐.๙๔

  อนุญาตบางส่วน ๑ ๐.๓๑

รวม ๓๒๐ ๑๐๐.๐๐

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)

ร้อยละ ๙๘.๗๕

ร้อยละ ๐.๙๔

ร้อยละ ๐.๓๑

  อนุญาต   ไม่อนุญาต   อนุญาตบางส่วน

แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)

 ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๓๒๐ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๕ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต

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

๑ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๕๘ ๑๑๘ - -
๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
๑.๔ สําเนาบันทึกภาพหรือเสียงการประชุมวุฒิสภา
      (แถบบนัทึกเสียง, วีดิทัศน์, ซีดีรอม, VCD, DVD)
๑.๕ สําเนาบันทึกการออกเสียงการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา 
๑.๖ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๗ สําเนาสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา
      ร่างพระราชบัญญัติท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา
๑.๘ สําเนาร่างพระราชบัญญัติ

๑.๙ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/
      ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๐ สําเนาประเด็นขอ้สังเกตร่างพระราชบัญญัติ

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร



จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต

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

๒ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก ๔ ๑๓ ๓ ๑
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๒.๑ สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
      กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
      แห่งชาติ (กสทช.)
๒.๒ สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.
๒.๓ ต้นฉบับหรือสําเนาใบลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา 
      กสทช.
๒.๔ ต้นฉบับเอกสารรายงานสรุปผลคะแนนของบุคคลผู้ได้รับ
      การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ กสทช.
๒.๕ สําเนาเอกสารสรุปผลการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา 
      กสทช.
๒.๖ สําเนาเทปบันทึกภาพหรือแถบบันทึกเสียงการประชุมของ
      คณะกรรมการสรรหา กสทช.
๒.๗ สําเนาเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลผู้สมัครที่สมควร
      ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ กสทช.
๒.๘ สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลผู้สมัครที่สมควร
      ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ กสทช.
๒.๙ สําเนาหลักฐานใบสมัคร วุฒิการศึกษา ผลงานและ
      วิสัยทัศน์ของบุคคลผู้สมัครที่ได้รับการประกาศของ
      คณะกรรมการสรรหา กสทช. 
๒.๑๐ สําเนาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.
๒.๑๑ เอกสารอื่นๆ

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๒ -



(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๓ สําเนากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๓๐ ๔๗ - -

๔ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๔๒ ๕๘ - -
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๔.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔.๒ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๓ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๔.๔ หนังสือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
      และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓

๕ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๒๘ ๘๐ - -
๕.๑ สําเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ/
      สําเนาเอกสารสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการ

๕.๒ วารสารจุลนิติ/สารวุฒิสภา
๕.๓ หนังสือรวมกฎหมายประจําปี

รวม ๑๖๒ ๓๑๖ ๓ ๑

หมายเหตุ   :   อนุญาต     จํานวน         ๓๑๖  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๙๘.๗๕

     :   ไม่อนุญาต  จํานวน             ๓  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ    ๐.๙๔
         - ลําดับที่ ๒.๓ ต้นฉบับหรือสําเนาใบลงคะแนนเสียงของคณะกรรมการสรรหา กสทช. 
           ข้อมูลที่ขอ  ต้นฉบับใบลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา กสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๔ ท้ังหมด
            ไม่อนุญาต  เนื่องจากข้อมูลได้ทําลายตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการสรรหา กสทช.
(ให้ทําลายบัตรลงคะแนน เมื่อการดําเนินการได้เสร็จส้ินแล้ว)

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๓ -



         - ลําดับที่ ๒.๖ สําเนาเทปบันทึกภาพหรือแถบบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.  
           ข้อมูลที่ขอ  สําเนาเทปบันทึกภาพหรือแถบบันทึกเสียงการประชุมของคณะกรรมการ กสทช.
            ไม่อนุญาต  เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๕) ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
         - ลําดับที่ ๒.๘ สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
คณะกรรมการ กสทช. 
           ขอ้มูลที่ขอ  สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
คณะกรรมการ กสทช.
           ไม่อนุญาต  เนื่องจากเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๑๕ (๕) ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

     :   อนุญาตบางส่วน    จํานวน  ๑  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๓๑
         - ลําดับที่ ๒.๔ ต้นฉบับเอกสารรายงานสรุปผลคะแนนของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
กสทช.
           ขอ้มูลที่ขอ  ต้นฉบับเอกสารรายงานสรุปผลคะแนนของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ กสทช.
           อนุญาตบางส่วน  อนุญาตให้สําเนาเอกสารสรุปผลการลงคะแนนของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเปิดเผยได้  แต่ไม่อนุญาตให้ข้อมูลท่ีเป็นเอกสารต้นฉบับรายงาน
สรุปผลคะแนนฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลตามมาตรา ๑๕ ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- ๔ -



๑๑๘

๑๓
๓
๑ ๔๗

๕๘

๘๐

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช.

สําเนากฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จํานวน (เรื่อง)

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสท่ี ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)



 
มีผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) 

รวมจํานวนทั้งหมด  ๑๖๒  ราย 

 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน ๑๐  ราย 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๘ เม.ย. ๕๔ พ.อ.อ. ไพรราช             
ไพรแก้ว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง 
    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๓๑  
    มีนาคม ๒๕๕๑ 
๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง 
    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕  
๓. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่าง 
    ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕ 

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๒ ๓ พ.ค. ๕๔ นายภูเมธ  อธิภิญญากุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานผลการพจิารณาศึกษาการพัฒนาอตุสาหกรรม 
  เพื่อการเกษตรแปรรูปและการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๔       

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



 - ๒ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓ ๒๐ พ.ค. ๕๔ นายจักรกฤศฏิ์   
พาราพันธกุล 
ผู้อํานวยสํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหาร 
  หนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘  
      (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  
  ๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
  ๓. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๕. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๔      

(๘ วัน) 

- - 

๔ ๙ พ.ค. ๕๔ พ.อ.อ. ไพรราช  ไพรแก้ว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔       

(๑ วัน) 

- - 

๕ ๙ มิ.ย. ๕๔ น.ส. น้ําทิพย์  ตั้งไตรรัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศฯ (E – Government) 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๔       

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๓ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖ ๒๐ มิ.ย. ๕๔ นายอนุรักษ์  
สง่าอารีย์กูล 
เลขานุการ 
แผนกคดีอาญาของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองในศาลฎีกา  
 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบ 
  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
  การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
      ๔๖/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
      ๕๓/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ 
  ๓. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
  ๔. สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ 
  ๕. สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
      การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง 
      สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
      คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๔ 

(๒ วัน) 

- - 

 

 

 



 - ๔ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗ 
 
 
 
 
 

๒๓ มิ.ย. ๕๔ นางศิริกาญจน์   
กลิ่นอําพัน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานเรื่อง การบริหารจัดการองค์กรการเงินระดับ 
    ฐานราก 
๒. สําเนารายงาน เรื่อง การพิจารณาศึกษาและติดตาม 
    นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
๓. สําเนารายงาน เรื่อง สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุ 
    กรรมาธิการนโยบายการเงิน และการคลังมหภาค  
    (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 
๔. สําเนารายงานการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงาน 
    ต่างประเทศของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
    การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา ณ ประเทศ 
    ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๕. สําเนารายงานสรุปการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
    การเงินการคลังการธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา    
    ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างพฤษภาคม ๒๕๕๑ – มกราคม  
    ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



 - ๕ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๖. สําเนารายงานการศึกษา เรื่อง “การบูรณาการแก้ไขปัญหา 
    ช้างไทย” 
๗. สําเนารายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุ 
    กรรมาธิการพิจารณาศึกษา เรื่องร้องเรียนราษฎร์ได้รับ 
    ความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ใน 
    คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    วุฒิสภา (ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ – วันที่ ๑๒  
    กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
๘. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา  
    (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
๙. สําเนาสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์   
    เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม  
๑๐. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่ม

ประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมให้
สามารถดําเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นคงเพื่อการ
พัฒนาของรัฐวิสาหกิจสาขาสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ 

   

 
 
 
 
 
 



 - ๖ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๑๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การใช้ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย 
      (E – Education) 
๑๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การใช้ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (E –Government) 

๑๓. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา 
      และบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์เชิง อิเล็กทรอนิกส์ 
      (E –Logistics) 
๑๔. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การใช้ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม : 
      E –Industry 
๑๕. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การใช้  
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญา 
      ท้องถิ่นอันเป็นวัฒนธรรมและสมบัติมีค่าของชาติ  
      เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

   

 
 
 
 
 
 



 - ๗ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๑๖. สําเนาสรุปผลของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ 
      ติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  
      วุฒิสภา 
๑๗. สําเนารายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
      ศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตร   
      และชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ (ศึกษาประเด็น เรื่อง  
      การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแลง้บริเวณพื้นทีลุ่่มน้ํายม) 
๑๘. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา  
      มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและ  
      ชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒ 
๑๙. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

 วิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ 
      การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ   
๒๐. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและ 
      ติดตามการส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศ 
      เพื่อนบ้าน (พม่าและกัมพูชา) 

   

 
 
 
 
 
 
 



 - ๘ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๒๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหาร 
      จัดการน้ําเพื่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจ 
๒๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายพลังงาน  

 น้ํามันของรัฐบาลในอุตสาหกรรมการผลิต 
๒๓. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนา 

 อุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรแปรรูปและการจัดตั้งนิคม  
      อุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒๔. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนา  
      อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้สามารถแข่งขันได้ในสากล” 
๒๕. สําเนารายงานการพิจารณาและศึกษาการประกอบธุรกิจ 
      ค้าปลีกค้าส่ง 
๒๖. สําเนารายงานการศึกษา เรื่อง โอกาสและศักยภาพ 
      ในการขยายการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 
๒๗. สําเนารายงานการศึกษาและติดตามนโยบายด้าน  
      เศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาล 
๒๘. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและ 
      สนับสนุน ให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาส 
      ทศวรรษครบ ๑๐๐ ปี ของการสหกรณ์ไทย 
 

   

 
 
 



 - ๙ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice 
: GAP) สําหรับพืช 

๓๐. สําเนารายงานการศึกษา เรื่อง การจัดตั้งกรมประมงทะเล 
๓๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งกองทุน

พัฒนาประมง 
๓๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความครอบคลุม

ของพระราชบัญญัติที่ใช้กํากับดูแลความปลอดภัย  
      ด้านอาหารของประเทศไทยในห่วงโซ่อาหาร 
๓๓. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง            

ในการพัฒนาส้มโอไทยอย่างยั่งยืน 
๓๔. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง            
      ในการพัฒนามะละกอไทยอย่างยั่งยืน 
๓๕. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง 
      ในการกําหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบการผลิตและ

การตลาดผลไม้เศรษฐกิจภาคเหนือ กรณีศึกษา : ลําไย 
ลิ้นจี่ และส้ม 

๓๖. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาและจัดทํารายงาน  
      เรื่อง หนังสือคู่มือชุด “รักษ์โลก รักษ์พลังงาน : หนูทําได้  
      ใครๆ ก็ทําได้” 

   

 



 - ๑๐ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓๗. สําเนารายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม เชื้อเพลิงชีวมวล ด้านน้ํามัน 
การประหยัดพลังงานในภาคการขนส่งและภายในอาคาร
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ณ สมาพันธรัฐสวิส สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

๓๘. สําเนารายงานสรุปผลงานประจําปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา 

   

๘  ๒๘ มิ.ย. ๕๔ นายสังสิทธิ์   
นรินทรางกูร ณ อยุธยา 
ผู้ช่วยเลขานุการแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองใน
ศาลฎีกา 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่  
    ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท  
    พัทยา จังหวัดชลบุรี 
๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
    คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. .... ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่  
    ๑๑ กันยายน ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท  
    พัทยา จังหวัดชลบุรี 

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๔ 

 (๓ วัน) 

- - 

 
 
 



 - ๑๑ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙ ๒๘ มิ.ย. ๕๔ นางอุไร  ร่มโพธิหยก 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบบัญชี 
กรมบัญชีกลาง 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุน 
    บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
    ข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๔ 

 (๓ วัน) 

- - 

๑๐ ๓๐ มิ.ย. ๕๔ น.ส. ชมพูนุช  พรหมศักดิ์
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สนามบิน 
  สุวรรณภูมิ 

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒ - 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๓  จํานวน  ๖  ราย  
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑ 
 
 
 
 

 

๑๙ เม.ย.๕๔ 
 
 
 
 
 

นายวัชรินทร์ จอมพลาพล
รองเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  

๑. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ    
    คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....  
๒. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของ 
    คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ....  

๒๑ เมษายน 
๒๕๕๔ 
(๓ วัน) 

 
 
 

- - 

๑๒ ๑๒ พ.ค. ๕๔ น.ส. พรพิมล  ปัญจกุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ                   
  ๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๓. สําเนาสรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



 - ๑๓ - 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓ ๑๒ พ.ค. ๕๔ นายเอกรัฐ   
ลิขิตวิทยานิพนธ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการ 
  ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
  พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๓. สําเนารายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
 

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔ ๒ มิ.ย. ๕๔ ว่าที่ร้อยตรี พรินทร์  
เพ็งสุวรรณ 
ข้าราชการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
(นักศึกษาปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
  พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
      ๖๕/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
  ๓. สําเนาบันทึกการประชุมการออกเสียงการลงคะแนนของ 
      สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมสภานิติ 
      บัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐  
      ธันวาคม ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๔ 

(๒ วัน) 

- - 

๑๕ ๑๐ มิ.ย.๕๔ นายเศกสรรค์  
สุวรรณสาร  
กรรมการบริษัท 
จัดหางาน เงินและทอง 
พัฒนา จํากัด 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง หลอกลวง 
  คนหางานไปทํางานต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการ    
  การแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔  
  วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  
  วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๔ 
( ๑๒ วัน ) 

- - 

 

 

 



 - ๑๕ - 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖ ๑๓ มิ.ย. ๕๔ น.ส. ธนวรรณ  
เกตุชาญสิริ 
ข้าราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
  ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
      ๑๘/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่ 
      เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก  
      เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และความมั่นคงของมนุษย์  
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๓. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน  
      สตรี ผู้สูงอายุ และความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติ 
      แห่งชาติ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๔. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  
      ๒๙/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ ในการพิจารณา 
      ร่างพระราชบัญญัติฯ     

อนุญาต 
๑๔ พ.ค. ๕๔ 

(๒ วัน) 

- - 

 

 

 



 - ๑๖ - 

 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๒  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗ ๒๐ พ.ค. ๕๔ น.ส. ฤทัยทิพย์   
จันทร์สระแก้ว 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา   
  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๕ วัน) 

- - 

๑๘ ๙ มิ.ย. ๕๔ นายวรรณชัย บุญบํารุง 
กรรมการร่างกฎหมาย 
ประจําสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพเิศษ พ.ศ. .... 
๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย. ๕๔ 

(๕ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๗ - 
 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักประชาสัมพันธ์  จาํนวน  ๔  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙ ๕ เม.ย. ๕๔ นายธงชัย  ดุลยสุข 
ผู้อํานวยการสาํนัก
กรรมาธิการ ๓ 
สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

- สําเนาวีดิทัศน์การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป)  
  วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติคําสั่งของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ เม.ย. ๕๔ 

(๖ วัน) 

- - 

๒๐ ๑๙ เม.ย. ๕๔ 
 

นายวัชรินทร์  
จอมพลาพล 
รองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร  
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- สําเนาวีดิทัศน์การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป)  
  วันจันทร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติคําสั่งของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๔ 

(๙ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



 - ๑๘ - 

 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑ ๒๕ เม.ย. ๕๔ นายสุวิจักขณ์   
นาควัชระชัย 
รองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

- สําเนาวีดิทัศน์การประชุมวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามญัทั่วไป)  
  วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการอภิปรายของนายวิชาญ  คุณกูลสวัสดิ์   
  อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๔ 

(๔ วัน) 

- - 

๒๒ ๒๖ พ.ค. ๕๔ น.ส. ชญาชล  
ทองเหมาะ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๑. หนังสือสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๒. หนังสืออํานาจหน้าที่วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๙ - 
 
 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกฎหมาย  จํานวน  ๑๑๐  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓ ๔ เม.ย. ๕๔ นายยุทธนากรณ์  
ผมหอม 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร “จุลนิติ” อนุญาต 
๔ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔ ๕ เม.ย. ๕๔ พล.ต.ต. ก้องพิทักษ์  
วาศสิธนรักษ์ 
กรรมาธิการ 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
  โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕ ๗ เม.ย. ๕๔ น.ส. ภัณฑิลา  บุญปั้น 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
  พ.ศ.๒๕๑๘ 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๐ - 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖ ๗ เม.ย. ๕๔ นายเฉลิมชัย  ตันติวงศ ์
อนุกรรมาธิการ 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
    บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือน  
    เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
    พ.ศ. .... 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จ 
    บํานาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยาน 
    ที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๑ - 
 
 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗ ๗ เม.ย. ๕๔ นายดําริ  เฉลิมวงศ์ 
นักวิชาการประจํา
คณะกรรมาธิการ
ยุติธรรมและตํารวจ 
 
 
 
 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่ 
    กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘ ๘ เม.ย. ๕๔ 
 

น.ส.อาริษา  เสาวรส 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
  ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙ ๘ เม.ย. ๕๔ น.ส.อัจฉรา  สวนสมุน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ ..)  
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๒ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐ ๑๑ เม.ย. ๕๔ 
 

นายสุพัฒน์  โพธิ์เงิน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
    การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑ ๑๑ เม.ย. ๕๔ นายเจริญ ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาประเด็นข้อสังเกตร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ      
  ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง 
  สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๑๑ เม.ย. ๕๔ 
 

น.ส. สุจินต์  
ประเสริฐกิจ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
  พ.ศ. ๒๕๕๔  

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๑๒ เม.ย. ๕๔ 
 

นายสุวิทย์ ศรีชาพันธ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
 

อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๔   

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๒๓ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ ๑๒ เม.ย. ๕๔ 
 

นายสรรค์ชัย ธัญานัน 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา  
(นายประวัติ  
ทองสมบูรณ์) 
 
 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
    การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๔ 

๑ วัน 
 

- - 

๓๕ ๑๒ เม.ย. ๕๔ 
 

พ.ต.อ. คมกฤษ          
ไวสืบข่าว 
สํานักงานข่าวกรอง
แห่งชาติ 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี  ๒๕๕๓  
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่๘ ฉบับที่ ๒  มี.ค. – เม.ย. ๕๔ 
 

อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖ ๑๒ เม.ย. ๕๔ 
 

นางนิภาพร  ศรีสุวรรณ 
ผู้อํานวยการสํานัก
บริหารงานกลาง 
สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๔ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๗ ๑๘ เม.ย. ๕๔ 
 

น.ส. พรรณี  
พงศ์เทิดไทยเจริญ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๑๘ เม.ย. ๕๔ น.ส.ภิรมย์  นิลทัพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก 
  วุฒิสภา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....         

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๙ ๑๙ เม.ย. ๕๔ 
 

นายพิทักษ์พงษ์   
ชุมมาวดี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของ 
  สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการสรรหาภายหลังจากที่สมาชิกภาพ 
  สิ้นสุดลงตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๙๗ แห่งรัฐธรรมนูญ 
  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๔๐ ๒๐ เม.ย. ๕๔ นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑ ๒๑ เม.ย. ๕๔ นายธงไท  ไชยหิรัญการ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
     ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๕ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๒ ๒๕ เม.ย. ๕๔ นายประสิทธิ์  โพธิ์สุธน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๒๕ เม.ย. ๕๔ น.ส.อรุณทิพย์ เพิ่มทร  
เลขานุการ
คณะกรรมาธิการฯ 

- หนังสือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
   และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๔ ๒๖ เม.ย. ๕๔ 
 

นางอุบล  
คุณวุฒิฤทธิรณ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๒๖ เม.ย. ๕๔ น.ส. พรวิทู   
โค้วคชาภรณ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๒๖ เม.ย. ๕๔ นายอภิวัฒน์ สุดสาว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๗ ๒๖ เม.ย. ๕๔ ผศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



 - ๒๖ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๘ ๒๗ เม.ย. ๕๔ นางอินทิรา  แสงจันทร ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๒๘ เม.ย. ๕๔ นายปรีชา  ชัยนาเคน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๒๘ เม.ย. ๕๔ นายชรินทร์   
หาญสืบสาย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสาร “จุลนิติ” อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๒๘ เม.ย. ๕๔  น.ส. ณัฎฐณิชา  
พรหมหุ่ง 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๒ ๒๙ เม.ย. ๕๔ น.ส. น้ําทิพย์  
ตั้งไตรรัตน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๗ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๓ ๒๙ เม.ย. ๕๔ นายดําริ  เฉลิมวงศ์ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. วารสาร “จุลนิติ” ฉบับที่ ๒ มี.ค. – เม.ย. ๕๔ 

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๒๙ เม.ย. ๕๔ น.ส.คริษฐา  ดาราศร 
ประชาชนทั่วไป 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๒ 
๔. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๒๙ เม.ย. ๕๔ นายเจริญ  ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๒๙ เม.ย. ๕๔ นายสุเทพ  ลีรพงษ์กุล 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓. วารสาร “จุลนิติ” ฉบับที่ ๒ มี.ค. – เม.ย. ๕๔ 

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๘ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๗ ๒ พ.ค. ๕๔ นายณรงค์วิทย์  
พบทาน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  
    (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ 
    อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๕๘ ๒ พ.ค. ๕๔ นายสรรค์ชัย 
ธัญญาพิน 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  
    (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ 
    อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๕๙ ๒ พ.ค. ๕๔ น.ส. ปิยาภรณ์  จิตบุญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มี.ค. – เม.ย. ๕๔ 
 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๙ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๐ ๒ พ.ค. ๕๔ นายทวีศักดิ์  
คิดบรรจง 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม  
    (ฉบับที่...) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ 
    อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๖๒ ๒ พ.ค. ๕๔ น.ส. ณัตถยา  สุขสงวน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ มี.ค.-เม.ย. ๕๔ 
 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๓ ๒ พ.ค. ๕๔ นายจิตรภานุ 
เหล่าสกุลพร 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๓. หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
  
 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๐ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๔ ๓ พ.ค. ๕๔ นางกัญญาภัค  
แก่นจันทร์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่..)  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
    การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..)  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๖๕ ๓ พ.ค. ๕๔ นายภัทรินทร์   
พนมชัยชยวัฒน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ 
    อิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. …. 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
 ๓ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 - ๓๑ - 
 
 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๖ ๓ พ.ค. ๕๔ น.ส. นิธิวดี  
รัชตวงศ์พิพัฒน์ 
สํานักข่าวญี่ปุ่น JIJI 
PRESS (จิจิเพรส) 
 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติประกอบ 
    รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 
    การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
 ๓ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 
 

- - 

๖๗ ๔ พ.ค. ๕๔ นายวิรัติ พาณิชย์พงษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

 - สําเนากฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการ 
   ตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณูปโภค 
   ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
 ๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๘ ๔ พ.ค. ๕๔ นายนเรศ  อินทรนา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
 ๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๙ ๔ พ.ค. ๕๔ พล.ร.อ. สุรศักดิ์  
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนากฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาผู้เป็นกรรมการ ปปท. และ  
  คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ ปปท. 

อนุญาต 
 ๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๓๒ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๐ ๖ พ.ค. ๕๔ น.ส. พิมพ์ลักษณ์ 
กระจ่างศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
  สาธารณะ พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
 ๖ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน)  
 

- - 

๗๑ ๙ พ.ค. ๕๔ นางสุอําภา  ศรไกร 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน)  

- - 

๗๒ ๙ พ.ค. ๕๔ นายวิชาญ   
ศิริชัยเอกวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๓ ๑๐ พ.ค. ๕๔ นายพีระ  มานะทัศน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๔ ๑๑ พ.ค. ๕๔ น.ส.อัจฉรา  สวนสมุน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๑๑ พ.ค. ๕๔ น.ส. อาริษา  เสาวรส 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
    สาธารณะ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



 - ๓๓ - 
 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๖ ๑๑ พ.ค. ๕๔ นายบุญเพิ่ม  
กฤษณะจณิช 
ข้าราชกร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
  สาธารณะ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๑๑ พ.ค. ๕๔ น.ส.บุษปัน  ปัญจบุรี 
ข้าราชกร สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๘ ๑๘ พ.ค. ๕๔ นายสุวิจักษณ์   
นาควัชระชัย 
รองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๗๙ ๑๙ พ.ค. ๕๔ น.ส.สลิตา  สมพิทักษ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ ๑๙ พ.ค. ๕๔ นายไกรภพ   
ภัทรศินไพศาล 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. วารสาร “จุลนิติ” 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
    สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 



 - ๓๔ - 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๑ ๑๙ พ.ค. ๕๔ น.ส. อธิชา  เนียมกลาง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๔ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
    สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๘๒ ๑๙ พ.ค. ๕๔ นายอัครเดช  คนซื่อ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ  
  (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๓ ๑๙ พ.ค. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๔ ๑๙ พ.ค. ๕๔ นายสมพล  พันธุ์มณี 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๒๓ พ.ค. ๕๔ น.ส. ณัฏชณิชา 
พรหมทุ่ง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
   ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 



 - ๓๕ - 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๖ ๒๓ พ.ค. ๕๔ นายชัยภัทร  ช่วยช ู
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๗ ๒๔ พ.ค. ๕๔ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์ 
ตู้จินดา 
คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน วุฒิสภา 
 
 
 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่๘ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-ก.พ. ๕๔ 
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่๘ ฉบับที่ ๒ มี.ค.-เม.ย. ๕๔ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฏิบัติ 
    ต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมายพ.ศ. ๒๕๕๓  
๔. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระ 
    ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๒๔ พ.ค. ๕๔ พลเรือเอก สุรศักดิ์  
ศรีอรุณ  
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๒๔ พ.ค. ๕๔ นายณัฐเมศร์  
เรืองพิชัยพร 
คณะอนุกรรมาธิการ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก 
  ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก 
  วุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๐ ๒๔ พ.ค. ๕๔ นายยุทธนากร   
ผมหอม 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
  พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



 - ๓๖ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๑ ๒๔ พ.ค. ๕๔ น .ส. วีรทีปต ์ทองสขุ 
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๒ ๒๔ พ.ค. ๕๔ นายพิสัณห์โชค 
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงานให้ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. หนังสือรวมกฎหมาย ปี ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่ 
    กระทําผิดกฎหมายพ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๓ ๒๔ พ.ค. ๕๔ นายอโณทัย รอดมุ้ย 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุม 
  สาธารณะ พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๔ ๒๕ พ.ค. ๕๔ น.ส. ปิยนันท์  
อุตตะระนาค 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๗ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๕ ๒๕ พ.ค. ๕๔ น.ส. จุฑาทิพย์ บานดี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ ๒๕ พ.ค. ๕๔ นายศุภรัตน์ สุขเกิด 
บริษัท เอไอแอล 
จํากัด 
 

๑. สําเนาประกาศสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่องหลักเกณฑ์ 
    และวิธีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ 
    ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๗ 
๒. หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๗ ๒๖ พ.ค. ๕๔ น.ส. เบญจวรรณ  
สกวงศ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๘ ๒๖ พ.ค. ๕๔ นายณัฐเมศร์  
เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการตํารวจ 

 - หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๘ - 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๙ ๒๖ พ.ค. ๕๔ นายไกรภพ  
ภัทรกิจไพศาล 
ผู้เชี่ยวชาญประจําตัว
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
    พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๓. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคําสั่งเรียก 
    ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก 
    วุฒิสภา พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๑๐๐ ๒๖ พ.ค. ๕๔ พ.อ.ดร. พิเชษฐ์ คงศรี 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การ 
  อิสระด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ   
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๓๐ พ.ค. ๕๔ นายครองชน   
มนัสวานิช 
ประชาชน 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๒ ๓๐ พ.ค. ๕๔ นายพิสัณห์โชค  
รตารุน 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑  อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๓๙ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๓ ๓๑ พ.ค. ๕๔ พ.อ.ดร.พิเชษฐ  ดาศรี 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสาร “จุลนิติ” ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๔ อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๑ มิ.ย. ๕๔ พ.ต.ต.ขจร   สัยวัตร์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๒ มิ.ย. ๕๔ น.ส.พรรษมล   
ดอกกะถิน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
   ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๒ มิ.ย. ๕๔ นายสมัคร  
เชาวภานันท์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
  วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๗ ๒ มิ.ย. ๕๔ พ.ต.อ.คมกฤษ   
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. วารสาร “จุลนิติ” ประจําเดือน มี.ค. – เม.ย. ๕๔ 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๓ มิ.ย. ๕๔ นายสมพล  พันธุ์มณี 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
   ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 



 - ๔๐ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๙ ๗ มิ.ย. ๕๔ ศาสตราจารย์วิรัติ  
พาณิชย์พงษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. สําเนากฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
๓. สําเนาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    เรื่อง การทดสอบการเมาสุราแก่ผู้ขับขี่โดยวิธีการตรวจวัด 
    จากเครื่อง เรื่องเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๔๗ 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๐ ๗ มิ.ย. ๕๔ พ.ต.อ.จงรัก  จุฑานนท์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๗ มิ.ย. ๕๔ นายโกศล  สุวรรณกิจ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
  วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๒ ๗ มิ.ย. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารการพิจารณาสถานะทางกฎหมายของมติ 
  คณะรัฐมนตรี 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๑๑๓ ๘ มิ.ย. ๕๔ พ.ต.อ.วชัระ  สารคร 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๔๑ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๔ ๘ มิ.ย. ๕๔ น.ส.เกศชนก  เข็มตรง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 
 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๕ ๘ มิ.ย. ๕๔ น.ส.อรวรรณ  เกสร 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๖ ๘ มิ.ย. ๕๔  นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
  คดีปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๘ มิ.ย. ๕๔ นายไพโรจน์  โพธิสัย 
รองเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- สําเนากฎหมายเครื่องแบบตํารวจ อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๘ ๘ มิ.ย.๕๔ น.ส.อัจฉรา  อภิญญา 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 
  โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๔๒ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๙ ๘ มิ.ย. ๕๔ 
 

นายอดิศักดิ์  
ทั่งทองแท้ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
  ประธานวุฒิสภา ครั้งที่๒๒/๕๒,ครั้งที่ ๔/๕๓ 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๐ ๙ มิ.ย. ๕๔ 
 

นายธานินทร์  
บุพกิจสิริโรจน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาคําบรรยาย (Power Point) พระราชบัญญัติคําสั่งเรียก 
  ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
  ของผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๑๒๑ ๑๔ มิ.ย. ๕๔ 
 

น.ส. นิภาพร กิ่งศรี 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๒ ๑๔ มิ.ย. ๕๔ 
 

นายฉัตรชัย ก่อเกิด 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๓ ๑๔ มิ.ย. ๕๔ 
 

นายสมเกียรติ  
กาญจนวัฒน์ 
ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
    พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
    พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๔๓ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๔ ๑๕ มิ.ย. ๕๔ นายยุทธนา หนองหว้า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๑๕ มิ.ย. ๕๔ นายพิสัณห์โชค  
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ ๑๕ มิ.ย. ๕๔ น.ส. สิริโฉม   
พรหมโฉม 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๗ ๑๖ มิ.ย. ๕๔ น.ส. โฆษณ ีกําลังศิลป์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๘ ๑๖ มิ.ย. ๕๔ นายสุครีพ  มีนุ่ม 
คณะกรรมาธิการฯ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 
 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๔๔ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๙ ๑๖ มิ.ย. ๕๔ นายจิตรภานุ  
เหล่าสกุลพร 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ ๑๖ มิ.ย. ๕๔ นายณัฐเมศร์   
เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมมาธิการ
ตํารวจสถาบัน
พระปกเกล้า 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 
 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๑ ๑๙ มิ.ย. ๕๔ นายดิเรก จันทร์อินทร ์
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๒ ๑๙ มิ.ย. ๕๔ น.ส.บุษยมาส แสงอุ่น 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๔ 

(๒ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 

 

 



 - ๔๕ - 

ผู้ขอข้อมูลขา่วสารของสาํนักรายงานการประชุมและชวเลข  จาํนวน  ๑๐  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๓ ๑๘ เม.ย. ๕๔ นายเจริญ  ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา  
  ๑. วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กระทู้ถามนายกรัฐมนตรี    
       เรื่อง สินค้าราคาแพงและขาดแคลน 
   ๒. วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ การพิจารณาร่าง 
       พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๔ 
   ๓. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ การพิจารณา 
       ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
   ๔. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ การพิจารณาร่าง 
       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
       พ.ศ. ....      

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๔ 

(๕ วัน) 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๓๔ ๑๙ เม.ย. ๕๔ 
 

น.ส. ศิริพงษ์   
อาศนะเสน 
ผู้อํานวยการสํานัก 
การประชุม 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ 
    ทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๔ (ที่ประชุมได้ 
    พิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบ 
    แล้วรวม ๓ ฉบับ ดังนี้ 
    ๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
        การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง 
        สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๔ 

(๙ วัน) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 



 - ๔๖ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

       ๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
        คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
        พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญ 
    ทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๔ และบันทึกผล 
    การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา 
    ๑) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
        การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง 
        สมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
    ๒) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
        คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
    ๓) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
        พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

   

 

 

 

 



 - ๔๗ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๕ ๑๙ เม.ย. ๕๔ 
 

นายปิยะณัฐ สุดนาวา 
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 
  ๕๕/๒๕๕๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐  
  เป็นพิเศษ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล 
  กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..... (ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
  และวิธีการออกโฉนดที่ดนิ หรือหนังสือรับรองการทํา 
  ประโยชน์)  

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๓๖ ๔ พ.ค. ๕๔ 
 

น.ส. เพลินพิศ   
เพชรกาศ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)  
  วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ 
  คําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร และ 
  วุฒิสภา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๓๗ ๑๐ พ.ค. ๕๔ นายแพทย์อําพล   
จินดาวัฒนะ  
เลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 
 

- สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติ 
  บัญญัติแห่งชาติ ในประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่  
  ๖๗/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  
  และครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ในวาระที่หนึ่ง วาระที่สองและวาระ 
  ที่สาม  

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 



 - ๔๘ - 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๘ ๑๑ พ.ค. ๕๔ 
 

นายประเสริฐ  
ประคุณศึกษาพันธ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามญัทั่วไป)   
  วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการพิจารณาเรื่อง 
  การเลือกประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  
  เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม  

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๕๔ 

(๘) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

๑๓๙ ๑๒ พ.ค. ๕๔ น.ส. ฤทัยทิพย์   
จันทร์สระแก้ว 
นักศึกษาปริญญาเอก 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒  
  (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และ 
  ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่  
  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
  ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๐ พ.ค. ๕๔ 

(๙) 
 

- - 

๑๔๐ ๒๔ พ.ค. ๕๔ นายรักชาติ  วัชรานนท์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๗  
  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗  
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้ 
  สาธารณะ พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



 - ๔๙ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๑ ๓๑ พ.ค. ๕๔ นายคํานูญ  สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และปี พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา (สมัยสามัญทั่วไป)  
    ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกครั้ง 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย.๕๔ 

(๒ วัน) 
 

- 

 

 

- 

 

 

๑๔๒ ๙ มิ.ย.๕๔ พลเอก สมเจตน์   
บุญถนอม 
สมาชิกวุฒิสภา 
 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา เรื่องที่ประธานจะแจ้ง 
    ต่อที่ประชุมในส่วนที่สมาชิกขอปรึกษาหารือ 
๒. สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖  
    (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

 ๓. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖  
    (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย.๕๔ 

(๒ วัน) 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๐ - 

 

ผู้ขอข้อมูลขา่วสารของสาํนักการประชุม  จํานวน  ๕  ราย 
  

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๓ ๑๐ พ.ค. ๕๔  น.ส. พิมพ์สิริ  ชํานาญเสือ  
 ข้าราชการ สํานักงาน   
 เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหา 
  การบังคับใช้กฎหมาย  

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน ) 

- - 

๑๔๔ ๑๐ พ.ค. ๕๔  น.ส. นงค์ลักษ์  เนาว์แก้ว  
 ข้าราชการ สํานักงาน     
 เลขาธิการวุฒิสภา 

๑.  สําเนาหนังสือยืนยันมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจํา 
    วุฒิสภา  
๒. สําเนาสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการตรวจพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน ) 

- - 

๑๔๕ ๑ มิ.ย. ๕๔  น.ส. นงค์ลักษ์  เนาว์แก้ว  
 ข้าราชการ สํานักงาน   
 เลขาธิการวุฒิสภา 

-  สําเนาสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการตรวจพิจารณา 
   ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๔ 
(๑ วัน ) 

- - 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๑ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๖ ๘ มิ.ย. ๕๔ น.ส. ปุณฑิกา  สุทธิวิไล 
ข้าราชการ สํานักงาน  
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการการเลือกตั้ง 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
  พ.ศ. .... 
 
 
 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๒ - 

 

ผู้ขอข้อมูลขา่วสารของสาํนักการคลังและงบประมาณ  จํานวน  ๑  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๗ ๒๖ พ.ค. ๕๔ นายภูมิพิทักษ์  กองแก้ว 
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ปฏิบัติ
หน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

- สําเนาหลักการการจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
  ของสมาชิกวุฒิสภา  

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๔ 

(๙ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๓ - 

 

ผู้ขอข้อมูลขา่วสารของสาํนักบริหารงานกลาง  จํานวน  ๑๑  ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๘ ๒ พ.ค. ๕๔ น.ส. เสาวนีย์          
แก้วนพรัตน์  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภา สมัยปี พ.ศ. ๒๕๕๑  อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๙ ๔ พ.ค. ๕๔ นายชัยวัฒน์   
แพทยวิโรจนกุล 
ข้าราชการ สํานักงาน
สาธารณสุข  
อําเภอเมืองนนทบุรี 

- สําเนาคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๓๘๒/๒๕๕๑  
  เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๐ ๔ พ.ค. ๕๔ น.ส. เพ็ญพรรณ  
กี้เจริญ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
    พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่าย 
    รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๓. สําเนา กฎ ก.ร. ว่าด้วยอํานาจการลงโทษภาคทัณฑ์  
    ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



 - ๕๔ - 
 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๑ ๙ พ.ค. ๕๔ น.ส. วาริศา  
วาสนศิริวรรณ 
เลขานุการสมาชิก
วุฒิสภา  

- สําเนารายชื่อ – ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกวุฒิสภา  
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๒ ๙ พ.ค. ๕๔ น.ส. รัชดาภรณ์  ศรศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- สําเนารายชื่อ – ที่อยู่สมาชิกวุฒิสภา ชุดปัจจุบัน 
  (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๓ ๑๙ พ.ค. ๕๔ น.ส. นุชนารถ 
อึ้งตระกูล 
ประชาชน 

- สําเนาตัวอย่างหนังสือ เรื่อง อุทธรณ์คําสั่งไม่เปิดเผยข้อมูล 
  ข่าวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๔ ๒๓ พ.ค. ๕๔ รศ. ธีระ สิงหพันธุ ์
อาจารย์มหาวทิยาลัย 
รามคําแหง 

๑. แผ่นพับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการ 
    วุฒิสภา 
๒. แผ่นพับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงาน 
    เลขาธิการวุฒิสภา 
๓. คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติ (ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ – ปัจจุบัน)  
    ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



 - ๕๕ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๕ ๑๓ มิ.ย. ๕๔ นายพิพัฒน์  
ศิริภาณุรักษ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- แผ่นพับ ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการ 
  วุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๖ ๒๖ พ.ค. ๕๔ นายภูมิพิทักษ์  กองแก้ว 
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ปฏิบัติ
หน้าที่แทนเลขาธิการ
คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 
สํานักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

๑. สําเนาเอกสารการรายงานตัวเพื่อเข้ารับตําแหน่งของ 
    สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีการเลือกตั้ง  
    เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ ของนายสัก  กอแสงเรือง 
๒. สําเนาเอกสารการลาออกจากตําแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา  
    ที่ได้รับการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
    เรื่อง ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์  
    ๒๕๕๑ และลาออกมาสมัครเข้ารับการสรรหาสมาชิก 
    วุฒิสภา ใน (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔) รวมถึงรายชื่อของสมาชิก 
    วุฒิสภาที่สิ้นสุดสมาชิกภาพตามวาระและอยู่ในตําแหน่ง 
    เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่  

อนุญาต 
๓ มิ.ย. ๕๔ 

(๙ วัน) 

- - 

 
 
 
 



 - ๕๖ - 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๗ ๙ มิ.ย. ๕๔ น.ส. เพ็ญพรรณ  กี้เจริญ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๓. สําเนา กฎ ก.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตําแหน่ง 
    และระดับตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. สําเนา กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับ 
    เงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. สําเนา กฎ ก.ร. ว่าด้วยการให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ 
    ได้รับเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๘ ๓๐ มิ.ย. ๕๔ นายเฉลิม  ดอกแย้ม 
สถานทตูญี่ปุ่น 

- หนังสือทําเนียบสมาชิกวุฒิสภา  อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๗ - 

 

ผู้ขอข้อมูลขา่วสารของสาํนักกํากับและตรวจสอบ  จํานวน  ๔ ราย  
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๙ ๒๖ เม.ย. ๕๔  นายสมยศ   
เลี้ยงบํารุง 
ผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็น 
กสทช. 
 

๑. สําเนารายงานการประชมุของคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
    กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ 
    โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการพิจารณาหนังสือ 
    ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม  
    ๒๕๕๔ ของนายสมยศ  เลี้ยงบํารุง 
๒. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.  
    ในการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์บุคคลผู้เข้ารับการสรรหา 
    ทั้งหมด 
๓. สําเนาสรุปผลการลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมด 
๔. สําเนาเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลผู้สมัครที่สมควร 
    ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการ กสทช.  
    จํานวน ๒๒ คน 
      

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 
(๑๔ วัน) 

- - 

 

 

 

 



 - ๕๘ - 

 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๐ ๔ พ.ค. ๕๔  นายสุรนันท์   
วงศ์วิทยกําธร 
ผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็น 
กสทช. 
 

๑. สําเนาใบลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา 
    กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ 
    กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ ๒๕  
    และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ 
๒. สําเนาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ 
    สรรหา กสทช.  
๓. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสรรหา  
    กสทช.  
๔. สําเนาเทปบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง 
    การประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.ฺ ทุกครัง้ 
๕. สําเนาหลักฐานใบสมัคร วุฒิการศึกษา ผลงานและ 
    วิสัยทัศน์ของบุคคลผู้สมัครที่ได้รับการประกาศของ 
    คณะกรรมการสรรหา กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน  
    ๒๕๕๔  
  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๕๔ 

(๖ วัน) 
รายการที่ ๒, ๓ 

และ ๕ 
 

ไม่อนุญาต 
รายการที่ ๑ 

- ไม่อนุญาตให้สําเนาใบ 
  ลงคะแนนของคณะกรรมการ 
  สรรหากรรมการกิจการ 
  กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
  (กสทช.) เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๙  
  เมษายน ๒๕๕๔ เนื่องจาก 
  คณะกรรมการสรรหา กสทช.  
  ได้มีมติให้ทําลายบัตรลงคะแนน 
  เมื่อการลงคะแนนได้เสร็จสิ้น  
  และได้มีการทําลาย 
  บัตรลงคะแนนดังกล่าวแล้ว 
 

- 

 

 

 



 - ๕๙ - 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

     ไม่อนุญาต 
รายการที่ ๔ 

- ไม่อนุญาตให้สําเนาเทปบันทึก  
  ภาพและแถบบันทึกเสียง 
  การประชุมคณะกรรมการสรรหา  
  (กสทชฺ) ทุกครั้ง เนื่องจาก 
  ในการประชุมคณะกรรมการ 
  สรรหา กสทช. ไม่ได้มี 
  การบันทึกภาพการประชุมไว้ 
  แต่ในส่วนแถบบันทึกเสียง 
  การประชุมของคณะกรรมการ 
  สรรหา กสทช. เป็นข้อมูลที่ไม่ 
  สามารถเผยแพร่ให้ 
  บุคคลภายนอกได้ เนื่องจาก 
  เป็นหลักประกันความเป็นอิสระ 
  ในการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  สรรหาฯ ในการอภิปรายหรือ 
  แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

- 

 

 



 - ๖๐ - 
 
 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๑ ๒๓ พ.ค. ๕๔ นายรัฐชทรัพย์ 
นิชิด้า 
ผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็น 
กสทช. 
 

๑. ต้นฉบับใบลงคะแนนของคณะกรรมการสรรหา  
    กสทช. เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔  
    ทั้งหมด 
๒. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
    สรรหา กสทช. ทุกครั้ง 
๓. สําเนาระเบียบวาระการประชุมของ 
    คณะกรรมการสรรหา กสทช.  
๔. ต้นฉบับเอกสารรายงานสรุปผลคะแนนของ 
    บุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ  
    กสทช. ทั้งหมด 
๕. สําเนาเทปบันทึกภาพ และแถบบันทึกเสียง 
    การประชุมของคณะกรรมการสรรหา กสทช.  
    ทุกครั้ง 
๖. สําเนาหลักฐานใบสมัคร วุฒิการศึกษา ผลงาน 
    และวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการประกาศของ 
    คณะกรรมการสรรหา กสทช. เมื่อวันที่ ๒๙  
    เมษายน ๒๕๕๔  
 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๔ 

(๓ วัน) 
รายการที่ ๒, ๓ 

และ ๖ 
 
 
 

ไม่อนุญาต 
รายการที่ ๑ 

- ไม่อนุญาตให้ต้นฉบับใบ 
  ลงคะแนนของ 
  คณะกรรมการสรรหา กสทช.  
  เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๒๙  
  เมษายน ๒๕๕๔ ทั้งหมด 
  เนื่องจากคณะกรรมการ 
  สรรหา กสทช. ได้มีมติให้  
  ทําลายบัตรลงคะแนน 
  เมื่อการลงคะแนนได้เสร็จ 
  สิ้น และได้มีการทําลายบัตร 
  ลงคะแนนดงักล่าวแล้ว 

รายการที่ ๕ 
- ไม่อนุญาตให้สําเนาเทป 
  บันทึกภาพและแถบ 
  บันทึกเสียงการประชุมของ 
  คณะกรรมการสรรหาทุกครั้ง 
   

อนุญาตบางส่วน 
รายการที่ ๔ 

- อนุญาตให้สําเนา 
  เอกสารสรุปผล 
  การลงคะแนน 
  แทน 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 - ๖๑ - 
 

 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

       เนื่องจากในการประชุม  
  คณะกรรมการสรรหา  
  กสทช. ไม่ไดม้ีการบันทึกภาพ 
  การประชุมไว้ แต่ในส่วนแถบ 
  บันทึกเสียงการประชุมของ 
  คณะกรรมการสรรหา กสทช.  
  เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเผยแพร่ 
  ให้บุคคลภายนอกได้ เนื่องจาก 
  เป็นหลักประกันความเป็นอิสระ 
  ในการทําหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  สรรหา กสทช. ในการอภิปรายหรือ 
  แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 - ๖๒ - 
 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๒ ๗ มิ.ย. ๕๔ นายยุทธ์ 
ชัยประวิตร 
ผู้สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็น 
กสทช. 
 

๑. สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของ 
    นายยุทธ์  ชัยประวิตร 
๒. สําเนาใบสมัครและเอกสารอื่น ของบุคคล 
    ผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ 
    เป็นคณะกรรมการ กสทช. ที่เป็นคู่กรณี 
๓. สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคล 
    ผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 
    คณะกรรมการ กสทช. ที่เป็นคู่กรณี 
๔. สําเนาใบสมัครและเอกสารอื่นของบุคคล 
    ผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 
    คณะกรรมการ กสทช. ที่ผ่านการคัดเลือก 
   ด้านเศรษฐศาสตร์ 
๕. สําเนาวีดิทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคล 
    ผู้สมัครที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น 
    คณะกรรมการ กสทช. ที่ผ่านการคัดเลือก 
    ด้านเศรษฐศาสตร์ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๔ 

(๓ วัน) 
รายการที่ ๑,๒   

และ ๔ 
 

ไม่อนุญาต 
รายการที่ ๓ 

- ไม่อนุญาตให้สําเนาวีดิทัศน์ 
  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
  เข้ารับการคัดเลือกเป็น กสทช.  
  ที่เป็นคู่กรณี เนื่องจากวีดิทัศน์ 
  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
  เข้ารับการคัดเลือกเป็น กสทช.  
  ที่เป็นคู่กรณีเป็นข้อมูลของผู้ที่ 
  ไม่ได้รับการคัดเลือกจาก 
  คณะกรรมการสรรหาฯ บุคคล 
  ดังกล่าวจึงพ้นจากกระบวนการ 
  คัดเลือก กสทช. แล้ว  
  ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
  ส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว 
  อาจจะเป็นการรุกล้ําสิทธิส่วน 
  บุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา  
  ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 



 - ๖๓ - 
 

 

 

ลําดับ
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมูล 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

     รายการที่ ๕ 
- ไม่อนุญาตให้สําเนาวีดิทัศน์ 
  การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร 
  เข้ารับการคัดเลือกเป็น กสทช.  
  ที่ผ่านการคัดเลือก 
  ด้านเศรษฐศาสตร์ จํานวน ๓ คน  
  เนื่องจากคณะกรรมการสรรหา  
  มีมติว่าสําเนาการแสดงวิสัยทัศน์ 
  จะให้เผยแพร่เฉพาะต่อกรรมการ 
  สรรหาฯ เพือ่ประกอบการ 
  พิจารณาเท่านั้น ไม่เผยแพร่ 
  ต่อสาธารณะ 
 

  

 

 

 




