
๑. ประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๓๙ ราย 

แยกประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการไดดังนี้

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๒๔ ๑๗.๒๗ ๓๗  -  - ๓๗

๒ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ ๐.๗๒ ๑  -  - ๑

๓ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๒ ๑.๔๔ ๒  -  - ๒

๔ คณะกรรมาธิการ ๒๕ ๑๗.๙๙ ๔๙ ๑ ๑ ๕๑

๕ บุคคลในวงงานสภา ๑๒ ๘.๖๓ ๑๒  -  - ๑๒

๖ ศาล ๒ ๑.๔๔ ๓  -  - ๓

๗ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๘ ๑๒.๙๕ ๒๕  -  - ๒๕

๘ หนวยงานราชการภายใน ๔๖ ๓๓.๐๙ ๕๗  -  - ๕๗

๙ นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน ๒ ๑.๔๔ ๒  -  - ๒

๑๐ บริษัท/บุคคลทั่วไป ๗ ๕.๐๔ ๙  -  - ๙

๑๓๙ ๑๐๐ ๑๙๗ ๑ ๑ ๑๙๙

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

รวม

คิดเปนรอยละจํานวน(ราย)ผูขอขอมูลลําดับ



การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง คิดเปนรอยละ

อนุญาต ๑๙๗ ๙๘.๙๙

ไมอนุญาต ๑ ๐.๕๐

อนุญาตบางสวน ๑ ๐.๕๐

รวม ๑๙๙ ๑๐๐.๐๐

ตารางและแผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ  ๐.๘๔รอยละ  ๐.๘๔

รอยละ  ๙๘.๓๒

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

แผนภูมิแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

แสดงประเภทผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ ๓๓.๐๙

รอยละ ๑๗.๒๗

รอยละ ๑.๔๔

รอยละ ๑.๔๔

รอยละ ๐.๗๒

รอยละ ๕.๐๔

รอยละ ๑๗.๙๙

รอยละ ๘.๖๓
รอยละ ๑.๔๔

รอยละ ๑๒.๙๕

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ

คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานสภา ศาล

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการภายใน นิสิต/นักศึกษา/นักเรียน

บริษัท/บุคคลทั่วไป



๒. ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ  (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสาร มากกวา ๑ ประเภท)

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๑๙๙ เรื่อง แยกประเภทขอมูลขาวสารได ๑๑ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติ ๑๐ ๑๑  -  -

แหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ

และกระทูถาม

๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ ๙ ๑๒ ๑  -

คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ 

และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

๓ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ๑๐ ๑๓  -  -

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๔ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ๘ ๑๒  - ๑

คณะกรรมาธิการสามัญ  คณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะอนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

๕ สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา ๒ ๒  -  -

(แถบบันทึกเสียง,ซีดีรอม, VCD, DVD)

๖ สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ๑ ๑  -  -

ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๗ สําเนาพระราชบัญญัติ ๒๐ ๓๗  -  -

๘ สําเนารางพระราชบัญญัติ/สําเนาสารบบรางพระราชบัญญัติ ๑๙ ๒๔  -  -

ลําดับ ประเภทขอมูล



จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๙ สําเนาญัตติ/สารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/ ๑ ๑  -  -

คําแปรญัตติ

๑๐ เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ๑๐ ๑๕  -  -

๑๑ เอกสารอื่น ๆ ๔๙ ๖๙  -  -

รวม ๑๓๙ ๑๙๗ ๑ ๑

หมายเหตุ   :   อนุญาต     จํานวน  ๑๙๙  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  ๙๘.๙๙

     :   ไมอนุญาต  จํานวน   ๑      เรื่อง  คิดเปนรอยละ  ๐.๕๐

         ลําดับที่ ๒  สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ และอนุกรรมาธิการ

(รายงานชวเลข)

         ขอมูลขาวสารที่ขอ  สําเนารายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ

         ไมอนุญาต เนื่องจากเปนขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผยตามคําส่ังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท่ี ๕๘๐/๒๕๕๐

     :  อนุญาตบางสวน  จํานวน  ๑  เรื่อง  คิดเปนรอยละ  ๐.๕๐

        ลําดับที่ ๔  สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ/คณะกรรมาธิการสามัญฯ

        ขอมูลขาวสารที่ขอ  สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูวาการตรวจเงินแผนดิน ครั้งท่ี ๒

        อนุญาตบางสวน  เนื่องจากขอมูลขาวสารในสวนท่ีอนุญาตนั้นเปนขอมูลท่ีเปดเผยได และใหเฉพาะสรุปผล

การประชุม ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ในสวนท่ีไมเปนขอมูลขาวสารตองหามตามมาตรา ๑๕ (๔)

ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับท่ีประชุมวุฒิสภา มีมติไมเปดเผยรายงานการประชุมลับดังกลาว

วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ลําดับ ประเภทขอมูล

 - ๒ -



แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ โดยแบงตามประเภทขอมูลขาวสาร

๖๙

๑๕

๑

๒๔

๓๗

๑๒

๑๒๑๓๑๒๑๑

๑ ๑
๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ ญัตติ และกระทูถาม

สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ (รายงานชวเลข)

สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง พ.ร.บ.

สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแหงชาต ิคณะกรรมาธิการสามัญ วิสามัญ อนุกรรมาธิการ และคณะกรรมการ

สําเนาบันทึกภาพและเสียง การประชุมวุฒิสภา (แถบบันทึกเสียง,ซีดีรอม, VCD, DVD)

สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

สําเนาพระราชบัญญัติ

สําเนารางพระราชบัญญัติ/สําเนาสารบบราง พ.ร.บ

สําเนาญัตต/ิสารบบญัตติ/สรุปผลการเสนอญัตติ/คําแปรญัตติ

เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เอกสารอื่น ๆ

ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ

จํานวน (เรื่อง)

อนุญาต

ไมอนุญาต

อนุญาตบางสวน



มีผูใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 
รวมจํานวนทั้งหมด  ๑๓๙ ราย   

 
มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกรรมาธิการ ๓  จํานวน  ๑  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 ๑๖ ก.ย. ๕๓ นายศภุฤกษ  

รักษาริกรณ 

ทนายความและ

นักวิชาการอิสระ 

๑. สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

๒. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๓ ก.ย. ๕๓ 

 (๘ วัน) 

- - 

 

   

 

 

 

 



- ๒ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน  ๔  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.) 

๒ ๑๔ ก.ค. ๕๓

 

นายเชาวนะ ไตรมาศ 
เลขาธิการสํานกังาน

ศาลรัฐธรรมนูญ 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญั  
   พิจารณารางพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ....    
 

อนุญาต 
๑๖ ก.ค. ๕๓ 

 (๓ วัน) 

- - 

๓ ๒ ก.ย. ๕๓ นายชลอ  บุณยเนตร 

ผูพิพากษา 
ศาลภาษีอากรกลาง 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา สมดุปกขาว กรณีฟนฟู   
   กิจการบริษทัอุตสาหกรรมปโตรเคมีคัลไทย จํากัด (มหาชน)  
   หรือ ทีพีไอ ครั้งที่ ๑,๒ และ ๓  

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๕๓ 
 (๕ วัน) 

- - 

๔ 

 

 

๓ ก.ย. ๕๓     

                   

 

 

นายเกรียงศักดิ์  
วรมงคลชัย  
อุปนายกฝายปฏิบัติการ  

สภาทนายความ 

๑. สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธิการพิจารณา 
    รางพระราชบัญญตัิภาพยนตร และวีดทิัศน พ.ศ. ....   

๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธกิารพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิภาพยนตร และวีดทิัศน พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๗ ก.ย. ๕๓ 
 (๕ วัน) 

- - 

๕ 

 

๑๖ ก.ย. ๕๓ นายศภุฤกษ   

รักษาริกรณ 

ทนายความและ

นักวิชาการอิสระ 

๑. สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

    พ.ศ. .... 

๒. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  

    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๕๓ 

 (๘ วัน) 
 

- - 



- ๓ - 
  

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน  ๑๓  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.) 

๖ ๑ ก.ค. ๕๓ นายศภุโชค  คําแฝง  

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร 

   ที่เกี่ยวของกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ครั้งที่ ๗ วันพฤหัสบด ี

   ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ 

อนุญาต 

๑ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗ ๒๐ ก.ค. ๕๓ นายวันนพ  

ศรีประภากรณ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 

   รางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๐ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘ ๒๑ ก.ค. ๕๓ นายอาทติย  พนาจันทร 

ผูพิพากษาศาลแขวง

สมุทรปราการ 

๑. สําเนารายงานการประชมุของคณะอนกุรรมาธิการวิสามัญ 

    พิจารณาศกึษาปญหาผาใบหลังคาของอาคารผูโดยสารและ 

    รานคาบริเวณศูนยขนสงสาธารณะในสนามบนิสุวรรณภูม ิ

    ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหา 

    สนามบินสวุรรณภูมิ สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

๒. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 

    พิจารณาศกึษาปญหาผาใบหลังคาของอาคารผูโดยสารและ 

    รานคาบริเวณศูนยขนสงสาธารณะในสนามบนิสุวรรณภูม ิ

    ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไขปญหา 

    สนามบินสวุรรณภูมิ สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๓ ก.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 

 

- - 



- ๔ - 
 

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 ๒๑ ก.ค. ๕๓ นายภูเมธ อธภิิญญากุล 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม 

   กรอบการเจรจาการคาเสรี 

อนุญาต 

๒๑ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐ ๒๑ ก.ค. ๕๓ นายอานันต  

เกียรติสารพิภพ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมาธิการการคมนาคม อนุญาต 

๒๑ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑ ๔ ส.ค. ๕๓ นายวิลาศ จนัทรพิทักษ 

ประธาน สํานกังาน

คณะกรรมาธกิาร

ปองกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 

 

๑. สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

    ศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสนามบินสุวรรณภูมิ  

    (สวนที ่๓) สภานิตบิัญญัติแหงชาติ ซึ่งที่ประชุมสภานิต-ิ 

    บัญญัตแิหงชาติ ไดลงมติเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ ๑๖ มกราคม  

    ๒๕๕๑ 

๒. สําเนาบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

    สัญญาการดําเนนิงานของบริษัท คิง เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล  

    จํากัด ในคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกไข 

    ปญหาสนามบินสุวรรณภมูิ สภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ

อนุญาต 

๑๑ ส.ค. ๕๓ 

(๘ วัน) 

 

- - 

 

 



- ๕ - 
 

 

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.) 

๑๒ ๑๑ ส.ค. ๕๓ รองศาสตราจารย    

ดร.ธนดิา จิตรนอมรัตน 

คณบดีบัณฑติวิทยาลัย  

ปฏิบัติการแทน

อธิการบด ี

๑. สําเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี 

    พิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติม 

    ภาค ๕ วาดวยพยานหลกัฐาน) 

๒. สําเนารายงานการประชมุของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

    พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

    วธิีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แกไขเพิ่มเติม 

    ภาค ๕ วาดวยพยานหลกัฐาน) 

อนุญาต 

๑๖ ส.ค. ๕๓ 

(๖ วัน) 

 

 - - 

๑๓ ๑๙ ส.ค. ๕๓ น.ส. สุนันทา ทรงจําปา 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

๒. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภาในการพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๙ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔ ๒๕ ส.ค. ๕๓ นายธีรพงศ ทองคําแกว 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย  

   วันศุกรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 

๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

  

 

 



- ๖ - 
 

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 ๒๗ ส.ค. ๕๓ น.ส. วารินทร   

เกลียวไพศาล 

นักศึกษา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารวิสามัญพจิารณา 

   รางพระราชบัญญตัิอาคารชุด (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๓๐ ส.ค. ๕๓ 

(๔ วัน) 

 

 - - 

๑๖ ๒๙ ส.ค. ๕๓ นายสุชาติ  ลายน้ําเงิน 
สมาชิก- 

สภาผูแทนราษฎร

จังหวัดลพบุรี 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการคลัง 

   การธนาคารและสถาบนัการเงิน สมัยสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ 
   เรื่อง การพจิารณาศึกษารางกฎหมายวาดวยภาษีที่ดนิ  
   และสิ่งปลูกสราง 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗ ๒๘ ก.ย. ๕๓ พันจาอากาศเอก 

ไพรราช  ไพรแกว 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ 

   การเกษตรและสหกรณ พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญตั ิ

   กองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ....  ตามขอบังคบั ๑๓๖ 

อนุญาต 

๒๘ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

 

- - 

๑๘ ๒๘ ก.ย. ๕๓ น.ส. กรรณิกา สิงหศก 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธกิารการเกษตรและ 

   สหกรณ ครัง้ที่ ๑๗/๒๕๕๓ วนัพฤหัสบดีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 

๒๘ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

 

- - 

 

 



- ๗ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข จํานวน  ๙ 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.) 

๑๙ 

 
 

๒ ก.ค. ๕๓ 
 
 
 

นายวิชาญ  
คุณากูลสวัสดิ ์  
อธิบดีกรมทางหลวง

ชนบท 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในสวนที่เกี่ยวกับ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

   พ.ศ. .... (เฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกรมทางหลวงชนบท) 

   ในชวง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๒  

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๓ 

(๔ วัน) 

- 
 

 

- 
 

 

๒๐ 
 
 
 

๒๑ ก.ค. ๕๓

 
 
 
 

 

น.ส. ภัณฑลิา กิติโยดม 
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ 

   เรื่อง รางพระราชบัญญตัแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธ ี

   พิจารณาความอาญา ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ 

 

 

อนุญาต 
๒๘ ก.ค. ๕๓ 

(๘ วัน) 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 

 

 

 



- ๘ - 
 

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.) 

๒๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๒ ส.ค. ๕๓ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

นางสุมล สุตะวิริยะวัฒน

สมาชิกวุฒิสภา 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภาในการพิจารณา 
    รางพระราชบัญญตัิการศกึษาแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    ซึ่งวุฒิสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ในคราวประชุมวุฒิสภา  
    ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจนัทรที่ ๑๐ พฤษภาคม  
    ๒๕๕๓ และพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สามในคราว 
    ประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๒ (สมัยวิสามัญ) เปนพิเศษ  
    วนัอาทติยที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขาราชการ 

     (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งวุฒิสภาพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  

    ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร 

    ที ่๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ และพิจารณาในวาระที่สอง และวาระ 

    ที่สาม ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป)  

    วนัจันทรที ่๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓    

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๓ 

(๔ วัน) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



- ๙ - 
 

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.) 

๒๒ 
 

 

๑๖ ส.ค. ๕๓ 
 

น.ส. นติยา นาคเกษม 
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึการประชุมวุฒิสภา ตั้งแตป ๒๕๔๐  
   (สมัยสามญัทั่วไป), (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) ถึงปจจุบัน  

อนุญาต 
๑๘ ส.ค. ๕๓ 

(๓ วัน) 

- 
 

 

- 
 

 
๒๓ 

 

 

๒๖ ส.ค. ๕๓ 

 
นายสมชาย  แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา    

 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

    วนัจนัทรที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องการปรึกษาหารือ

    ของสมาชกิวุฒิสภา เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบ  
    การพิจารณาในศาล 
๒. สําเนาบันทกึการประชุมวฒุิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

    วนัจนัทรที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ในเรื่องการปรึกษาหารือ

    ของสมาชกิวุฒิสภา เพื่อนําไปใชเปนหลักฐานประกอบ 
    การพิจารณาในศาล 

อนุญาต 
๒ ก.ย. ๕๓ 

(๘ วัน) 
 

- 
 

 

- 
 

 

๒๔ 
 

 

๗ ก.ย. ๕๓ 
 
 
 
 

น.ส. ปรัชนี ตะโหนด 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑ (สมัยสามญัทั่วไป) 

   วันศุกรที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๓  
   (คาํอภปิรายของนายคํานญู สิทธิสมาน) 
 
     

อนุญาต          
๑๐ ส.ค. ๕๒ 

(๔ วัน) 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

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.) 

๒๕ 
 
 
 

๘ ก.ย. ๕๓ 
 
 

นางฐะปาณีย อาจารวงศ 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

ฝายขาราชการประจํา  
ดานประสานกจิการ

ภายในประเทศ  
ปฏิบัติราชการแทน 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในวันอังคารที่ ๗ กันยายน  
   ๒๕๕๓ ในสวนที่นายกรฐัมนตรีชี้แจงในที่ประชุมวุฒสิภาฯ  
 
     
  

อนุญาต    
๙ ก.ย. ๕๓ 

(๒ วัน) 
 

- 
 
 

- 

๒๖ 

 

 

 

๑๓ ก.ย. ๕๓ 

 

 

 

 

นายเจริญ  ภกัดีวานิช 

สมาชิกวุฒิสภา   
 
 
 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓  
   (สมัยสามญันิตบิัญญัติ) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ และ 
   ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนติบิัญญตัิ) วนัที ่๑๖ พฤศจิกายน  
   ๒๕๕๒ เกี่ยวกับการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 
   รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ...  ในสวนที่ 
   เปนคําอภิปรายของทาน 

อนุญาต 
๑๖ ก.ย. ๕๓ 

(๔ วัน) 
 
 

 

- 
 
 

 

- 
 
 

 

๒๗ 
 
 

 

๑๕ ก.ย. ๕๓ 

 
นางรสสุคนธ ภูริเดช  
สมาชิกวุฒิสภา 

 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญ-   
   นติบิัญญตัิ) วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในสวนเกีย่วกับ 
   การพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
   การตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ...  เฉพาะสวนที่เปนคาํอภิปราย 

   ของสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแตมาตรา ๙๘ - มาตรา ๑๐๒ 

อนุญาต 
๑๖ ก.ย. ๕๓ 

(๒ วัน) 
 

- 
 

- 
 
 

 



- ๑๑ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักประชาสัมพันธ 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.) 

๒๘ ๒๗ ก.ย. ๕๓ น.ส. พรทิพย   
วิริยานนท   
หัวหนาสํานักงาน

รัฐมนตรีกระทรวง

สาธารณสุข 

- สําเนาวีดิทศันการประชมุวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา 
   ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วันจนัทรที่ ๒๗ กันยายน  
   ๒๕๕๓ ชวงการตอบกระทูถามของรัฐมนตรี เรื่อง วิกฤต ิ
   การเงินในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทู 
   ถาม เรื่อง ปญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในพืน้ที่จังหวัด

   ชายแดนภาคใตรวมทั้งการดูแลดานสวสัดิการ 

อนุญาต  
๓๐ ก.ย. ๕๓ 

(๔ วัน) 

- - 

๒๙ 
 

 
 
 

 

๒๙ ก.ย. ๕๓ นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกูล 
เลขานุการ

รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

- สําเนาวีดิทศันการประชมุวุฒิสภา ในการประชุมวุฒิสภา  
   ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วันจนัทรที่ ๒๐ กันยายน  
   ๒๕๕๓ ชวงการตอบกระทูถามของรัฐมนตรี เรื่อง ปญหาจาก 
   โครงการไทยเขมแข็ง “โครงการพัฒนาลุมน้ําตาป- พุมดวง”  
   จังหวัดสุราษฎรธาน ี

อนุญาต 
๓๐ ก.ย. ๕๓  

 (๒ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกฎหมาย  จํานวน ๘๔ 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.) 

๓๐ ๖ ก.ค. ๕๓ นายพิสัณทโชค รตารุน 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ฉบับวนัที่ ๓๑ ส.ค. ๕๒ และฉบบัวันที ่๒๙ ธ.ค. ๕๒ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑ ๖ ก.ค. ๕๓ นายมนตรี  รูปสุวรรณ 
ที่ปรึกษาดานการเมือง 

การปกครอง และ

บริหารจัดการ  
สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

- คูมือการรางกฎหมาย และการตีความกฎหมาย อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๘ ก.ค. ๕๓ นายธนู  กุลชล 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธปิระโยชนสําหรับสมาชิกวุฒสิภา 

  

อนุญาต 
๘ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๘ ก.ค. ๕๓ รศ.เปรื่อง  กิจรัตนภร 
ประชาชน 

- สําเนารายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับ 

   รางพระราชบัญญตัิมหาวทิยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๓ - 
 

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.) 

๓๔ ๑๒ ก.ค. ๕๓ นายกิตติศักดิ ์ อุไรวงศ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิกรมสอบสวนคดพีิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   
    ฉบบัที่.. พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕ ๑๓ ก.ค. ๕๓ นายปญญา โสสีภา 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ 
    แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิสํานักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ.๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖ ๑๔ ก.ค. ๕๓ พล.อ.อ. อดิเรก   
จํารัสฤทธิ์รงค 
อดีตสมาชิกสภานิติ

บัญญตัิแหงชาต ิ

- สําเนารายงานผลการดาํเนินของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
   กฎหมายประธานวฒุิสภา 

อนุญาต 
๑๔ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๑๕ ก.ค. ๕๓ นายเกรียงศักดิ์   
วรมงคลชัย 
เลขานุการ

คณะกรรมาธกิารฯ 

- สําเนาเอกสารสิทธิประโยชนของผูดํารงตําแหนงใน 
   คณะกรรมาธิการฯ 
 

อนุญาต 
๑๕ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๑๕ ก.ค. ๕๓ นายสมบตัิ  พีสันเทียะ 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

  



- ๑๔ - 

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 ๑๕ ก.ค. ๕๓ นายสมศักดิ์   
สันทนาคณิต 
กรรมาธิการฯ 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ 
   แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๐ ๑๖ ก.ค. ๕๓ นายสุรเทพ  ลีรพงษกุล 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 

- ดัชนีสารบญักฎหมายไทย  อนุญาต 
๑๖ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑ ๒๐ ก.ค. ๕๓ นายวัฒนชัย   
หนูเสมียน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาเอกสารความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายฯ อนุญาต 
๒๐ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๒ ๒๐ ก.ค. ๕๓ นายสมศักดิ์  มนูญปจ ุ
รองเลขาธิการวุฒิสภา 

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

- สําเนาคาํวินจิฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๕๓  อนุญาต 
๒๐ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๒๑ ก.ค. ๕๓ นายสมัคร เชาวภานนัท 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
    ประธานวฒุิสภา ป ๒๕๕๑ จนถึงปจจบุัน 
๒. สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย 
    ประธานวฒุิสภา ป ๒๕๕๑ จนถึงปจจบุัน 

อนุญาต 
๒๑ ก.ค. 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.) 

๔๔ ๒๒ ก.ค. ๕๓ น.ส. ปริลนา  สมไทย 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาขอมูลแผนปรองดอง ๕ ขอ ของรัฐบาล อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๒๒ ก.ค. ๕๓ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์  
ตูจินดา 
กรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิคาํนําหนานาม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัินโยบายการทองเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓. สําเนาพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๔. วารสาร จุลนิติ ฉบบัที่ ๓ 
๕. สําเนารางพระราชบัญญตัิสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ....  
๖. สําเนาพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายอัยการ  
   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๒๓ ก.ค. ๕๓ พล.ร.ต.ศิริวัฒน  
ธนะเพชร 
กรรมาธิการฯ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒. สารบัญกฎหมายไทย  
    (จาํแนกตามบทรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย) 
๓. ดัชนีสารบญักฎหมายไทย (จําแนกตามตัวอักษร)  
๔. วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๓, ๔  

อนุญาต 
๒๓ ก.ค. 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.) 

๔๗ ๒๓ ก.ค. ๕๓ นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง

สมาชิกวุฒิสภา 
 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรอัยการและพนักงานอัยการ  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๓ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๒๓ ก.ค. ๕๓ นายวิชาญ   
ศิริชัยเอกวัฒน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- ดัชนีสารบญักฎหมายไทย  
   (จาํแนกตามบทรัฐมนตรีผูรักษาการตามกฎหมาย) 

อนุญาต 
๒๓ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๒๓ ก.ค. ๕๓ น.ส. ปริลนา  สมไทย 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาคาํแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
  (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 
๒๓ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๒๘ ก.ค. ๕๓ นายพันธเทพ   
วิทิตอนันต 
ที่ปรึกษา 
คณะอนุกรรมาธิการฯ 

๑. วารสาร จลุนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
๒. ขอบังคับการประชุมวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๘ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๒๘ ก.ค. ๕๓ น.ส. นนทกานต   
จันทรออน 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- รวมกฎหมาย ประจําป ๒๕๕๒ 
 

อนุญาต 
๒๘ ก.ค. 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.) 

๕๒ ๒๙ ก.ค.๕๓ นายสมภพ  บอทรัพย 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- แผนพบัวุฒสิภา  อนุญาต 
๒๙ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๓๐ ก.ค. ๕๓ น.ส. พัชรี  สุชาติพงษ 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิวัฒนธรรม 
   แหงชาติ พ.ศ. ....    

อนุญาต 
๓๐ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๒ ส.ค. ๕๓ นายประสิทธิ ์ ขันธีวิทย 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตับิําเหน็จบํานาญขาราชการ ฉบับที่..  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๒ ส.ค. ๕๓ พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์  

ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัวิาดวยการชุมนุมในที่สาธารณะ  
   พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๔ ส.ค. ๕๓ นายมนัส  โกศล 
ประชาชน 

 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อนุญาต 
๔ ส.ค. 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.) 

๕๗ ๔ ส.ค. ๕๓ นายพจน  จิรวุฒิกุล 
ผูทรงคุณวุฒ ิ
ดานกฎหมาย 

- สําเนาบนัทกึการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา 
   และวัฒนธรรม สภานติิบญัญัตแิหงชาต ิครั้งที่ ๔๖  

อนุญาต 
๔ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๘ ๔ ส.ค. ๕๓ น.ส. จิราพร  คิอินช ิ
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ 
   แผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๔ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๙ ๕ ส.ค. ๕๓ พลเรือเอก ดร.สุรศักดิ์  

ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชกําหนดพิกัดอัตราภาษศีลุกากร (ฉบับที่ ๓)   
   พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๐ ๕ ส.ค. ๕๓ นายรชต  สวัสดีวงศ 
กระทรวงยุติธรรม 

- สําเนาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน 

   พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๑ ๕ ส.ค. ๕๓ พ.ต.ต.เกริก  

กัลยาณมิตร 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาประมวลกฎหมายอาญาวาดวยผูกอการราย อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๒ ๕ ส.ค. ๕๓ นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง

สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารเกี่ยวกับประเด็นการแกไขเพิ่มเติม  
   พระราชบญัญัติองคการอัยการและพนกังานราชการ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ส.ค. 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.) 

๖๓ ๕ ส.ค. ๕๓ นายเจษฎา  ชํานาญปา 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๖ ส.ค. ๕๓ พ.ต.อ.คมกฤษ 
ไวลืมขาว 
กรรมาธิการฯ 

๑. วารสาร จลุนิต ิ
๒. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๒ 
๓. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
๔. สําเนาพระราชบัญญตัิวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๕ ๖ ส.ค. ๕๓ นายไพบูลย  นิตติะวัน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารขอกฎหมายเกี่ยวกับกรณี พลเอก ธีรเดช มีเพียร 
   พนจากตําแหนงผูตรวจการแผนดนิ 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๖ ๑๐ ส.ค. ๕๓ น.ส. ศิริวรรณ   
ฤกษวิสาข 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการ 
   ที่ปรึกษากฎหมายประธานวุฒิสภา เรื่องการปฏิบัติหนาที ่
   ของผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๑๘ ส.ค. ๕๓ นางอัญชลี  จาํรัสฤทธิ ์
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง 
    ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิคุมครองผูบริโภค (ฉบบัที่ ๒)  
    พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๘ ส.ค. 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.) 

๖๘ ๑๙ ส.ค. ๕๓  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง

สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติองคกรอัยการ 
    และพนักงานอัยการ พ.ศ. ....  
๒. สําเนารางพระราชบัญญตัิองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๙ ๑๙ ส.ค. ๕๓ พ.ต.อ.คมกฤษ   
ไวลืมขาว 
กรรมาธิการฯ 

- วารสารจุลนติิ ปที ่๗ ฉบบัที่ ๓ อนุญาต 
๑๙ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๐ ๒๓ ส.ค. ๕๓ นายเขมชาติ  
คณาภูเศรษฐ 
อนุกรรมาธิการฯ 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิารบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
   ภาคใต พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๑ ๒๓ ส.ค. ๕๓ ส.ต.ท.พิทักษ   
โรจนโบสข 
กรรมาธิการฯ 

- สําเนาพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
   เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๒ ๒๕ ส.ค. ๕๓ พลเอก วัฒนา  
สรรพานิช 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณาศึกษาการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

   ที่มาจากการเลือกตั้งและมาจากการสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ 
   แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๓ ๒๕ ส.ค. ๕๓ นายขวัญชัย   
ปฏิมาหาสีทอง 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสงเสริมกิจการฮัจย พ.ศ. ๒๕๒๔ อนุญาต 
๒๕ ส.ค. 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.) 

๗๔ ๒๕ ส.ค. ๕๓ นายเฉลียว ดษุด ี
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนารายงานการศึกษารางกฎหมายวาดวยภาษีที่ดนิและ 
   สิ่งปลูกสราง 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๒๕ ส.ค. ๕๓ น.ส. สิริโฉม พรหมโฉม

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. วารสาร จลุนิต ิ
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิคาํนําหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๖ ๒๕ ส.ค. ๕๓ ดร.ดิเรก  ถึงฝง 
สมาชิกวุฒิสภา 

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

    สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๒๕ ส.ค. ๕๓ พ.อ.จักรกวิช   
จันทรแจง 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัตโิรงงานผลติอาวธุของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๘ ๒๖ ส.ค. ๕๓ นายอิทธิพล วงศวณิช 
ชาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๒๖ ส.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.) 

๗๙ ๒๖ ส.ค. ๕๓ นายสุเทพ  ลีรพงษกุล 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร 

๑. วารสาร จลุนิติ ฉบับที ่๔ ป ๒๕๕๓  
๒. รวมกฎหมาย ประจาํป ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๘๐ ๒๖ ส.ค. ๕๓ น.ส. รัชนี ใจหาญ 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย  
   ครั้งที่ ๒๘ – ๔๓/๕๒ และ ครั้งที่ ๑๑/๕๓ , ๑๗/๕๓ 

อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ ๒๖ ส.ค. ๕๓ น.ส. คริษฐา ดาราศร 
ขาราชการ 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

- รวมกฎหมาย ประจําป ๒๕๕๒ อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๒ ๒๖ ส.ค. ๕๓ พ.ต.ต.ทวศีักดิ์ ตูจนิดา 
กรรมาธิการฯ 

 
 
 
 

๑. วารสาร จลุนิต ิฉบับที ่๔ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิวาดวยการออกเสียงประชามต ิ 
    พ.ศ. ๒๕๕๒  
๓. สําเนาพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
    เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔. ดัชนีสารบญักฎหมายไทย 
๕. สําเนาพระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
    อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๖ ส.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.) 

๘๓ ๒๗ ส.ค. ๕๓ น.ส. ถกลธีร   
คูหาเปรมศิลป 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การเสนอญัตต ิ
   เพื่อใหวฒุิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ เพิ่มเติมในระหวาง 
   สมัยประชุมสามัญนติิบญัญัติของรัฐสภา ตามบทบัญญัต ิ
   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
   มาตรา ๑๒๗ วรรค ๔ 

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๔ ๒๙ ส.ค. ๕๓ น.ส. บงกช  วงษไทย 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาบนัทกึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
   เรื่อง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เรื่องเสร็จที่ ๖๒๑/๒๕๔๙ 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๓๐ ส.ค. ๕๓ น.ส. เกศณี  กรีไกรนุช 
กรรมาธิการฯ  

- สําเนาเอกสารเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมาธกิาร 
  ในการออกคําสั่งเรียกพยานเอกสารจากบุคคล พยานเอกสาร 
   ตามบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
   พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓๕ 

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๖ ๓๑ ส.ค. ๕๓ นายพิศาล พิริยะสถิต 
ผูเชี่ยวชาญประจําตัว

สมาชิกวุฒิสภา 

- รวมกฎหมาย ประจําป ๒๕๕๒  อนุญาต 
๓๑ ส.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.) 

๘๗ ๓๑ ส.ค. ๕๓ นายขวัญชัย  ไตรชพืชย

ขาราชการบํานาญ 

- สําเนารางพระราชบัญญตัผิูสูงอายุ พ.ศ. ....  
   ที่ผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๓๑ ส.ค. ๕๓ นายคาํนูณ  สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ 
    รัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. .... 

๒. สําเนารายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัในการพิจารณา 
    รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน 
    แผนดิน พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิระกอบ 
    รัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... 
๔. สําเนารายงานคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจเงิน 
    แผนดิน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๓๑ ส.ค. ๕๓ นายวศนิ วิวัฒนนิรันดร 
ขาราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒสิภา 
 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ อนุญาต 
๓๑ ส.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.) 

๙๐ ๑ ก.ย. ๕๓ นายชัยวัฒน  
แพทยวิโรจนกุล 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
   กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๑ ก.ย. ๕๓ น.ส. ปณฑารีย ศิลปสาย

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 
   พะเยา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๒ ๑ ก.ย. ๕๓ นายวิชาญ   
ศิริชัยเอกวัฒน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔  อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๓ ๑ ก.ย. ๕๓ นายปริญญา  
เทศบรรทัด 
กรรมาธิการฯ 

- สารบญักฎหมายไทย 
   

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๔ ๑ ก.ย. ๕๓ นายสมบูรณ  ทศบวร 
กรรมาธิการฯ 

- สารบญักฎหมายไทย 
   

อนุญาต 
๑ ก.ย. 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.) 

๙๕ ๑ ก.ย. ๕๓ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์   
ตูจินดา 
กรรมาธิการฯ 

๑. วารสาร จลุนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
๒. รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๒ 
๓. สารบัญกฎหมายไทย 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๖ ๒ ก.ย. ๕๓ น.ส. ปณฑารีย ศิลปสาย

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. กฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ 
๒. วารสาร จลุนิติ ฉบับเดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 
 

๙๗ ๓ ก.ย. ๕๓  นางพวงทอง  ออนอุระ 
อนุกรรมาธิการฯ 

 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 
 

อนุญาต 
๓ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๘ ๓ ก.ย. ๕๓ นายตนพงศ ตัง้เติมทอง

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาความเห็นทางกฎหมาย เรื่อง การดําเนนิการทีอ่าจขัด 
   หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๗ 

อนุญาต 
๓ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๙ ๖ ก.ย. ๕๓ ศ.วิรัติ  พาณชิยพงษ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทน 
    ราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
    และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 

อนุญาต 
๖ ก.ย. 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.) 

๑๐๐ ๘ ก.ย. ๕๓ น.ส. วรรณวิภา   
เลิศปญญาพร 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๑ ๘ ก.ย. ๕๓ ร.ต.วีรทัศน  ศรีเมือง 
กรรมาธิการฯ 

- สําเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 
   สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา  
   พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๒ ๙ ก.ย. ๕๓ นายไพบูลย  นิตติะวัน 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารางระเบียบวาดวยการเสนอการรับคํารอง และ 
    วธิีพิจารณาการสอบสวน พ.ศ. .... 
๒. สําเนาตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

    วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓. สําเนารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
    การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๙ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๑๓ ก.ย. ๕๓ น.ส. เปรมมณี   
สินจงเจริญกิจ 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

    การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

    การปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. 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.) 

๑๐๔ ๑๓ ก.ย. ๕๓ ศ.นพ.วิรัติ  พาณิชย 
สมาชิกวุฒิสภา 

- ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา 
   และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๑๓ ก.ย. ๕๓ นายชาน ุ สุวรรณพาณิช

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิคุมครอง      
   แรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๑๓ ก.ย.๕๓ นายขวัญประชา  
วังสนิท 
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. .... 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตปิรับปรุง 
    กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๔. สําเนาพระราชบัญญตัิองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. 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.) 

๑๐๗ ๑๕ ก.ย. ๕๓ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์  
ตูจินดา 
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตรและ 
    เทคโนโลย ีพ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกร 
    อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๑๕ ก.ย. ๕๓ นายปริญญา          

เทศบรรทัด 
อนุกรรมาธิการฯ 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการโทรคมนาคม  
    พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ 
    ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. .... 
๓. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติองคกร 
    อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... 
๔. วารสาร จุลนิติ ปที่ ๗ ฉบับที่ ๔ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๙ ๑๖ ก.ย. ๕๓ พล.อ.อ.วีวิท  คงศักดิ ์
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญตัิระเบียบขาราชการฝายอัยการ  พ.ศ. ....

๒. สําเนาพระราชบัญญตัิวาดวยความผดิเกี่ยวกับการขัดกัน 
    ระหวางประโยชนสวนบคุคลและประโยชนสวนรวม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ ก.ย. 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.) 

๑๑๐ ๑๗ ก.ย. ๕๓ นายยุทธนา  บุญฤทธิ ์
สมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิองคกรอัยการ 

   และพนักงานอัยการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๗ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๓๐ ก.ย. ๕๓ พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์   
ตูจินดา 
กรรมาธิการฯ 

๑. รวมกฎหมายสภานิตบิัญญัติแหงชาต ิ
๒. สําเนาพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
    การออกเสียงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. สําเนาพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน 
    เพื่อฟนฟูและเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๓๐ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๒ ๓๐ ก.ย. ๕๓ น.ส. ชนิดา ทพิยบํารุง 
ผูปฏิบตัิงาน 
ใหสมาชิกวุฒสิภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
   กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม 

   พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๓๐ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๓ ๓๐ ก.ย. ๕๓ นายพัฒนา  วสิาพรหม 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิองคกรอัยการ

   และพนักงานอัยการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๓๑ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักการคลังและงบประมาณ  จํานวน ๑ 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.) 

๑๑๔ ๙ ก.ค. ๕๓ นายเรืองไกร  
ลีกิจวัฒนะ 
ประธานอนุกรรมาธิการ

การตรวจสอบ 
การจัดเก็บรายไดฯ 

ปฏิบัติหนาที่แทน

ประธาน

คณะกรรมาธกิาร

การเงิน การคลังฯ

วุฒิสภา 

๑. สําเนาขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจายเงินคารับรอง 
    ในตําแหนงประธานวฒุิสภา และรองประธานวฒุิสภา  
๒. สําเนาขอมลูเกี่ยวกับการจายเงินคารับรองในการเดนิทาง 
    ไปราชการภายในประเทศของประธานวุฒิสภา และ 
    รองประธานวุฒิสภา 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๓ 
(๒๖ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ  เนื่องจากขอมูลเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงิน จงึตองปฏิบัตติามระเบียบเกีย่วการเงิน อยางเครงครัด และมิใชขอมูลขาวสารที่รวบรวมไวแลว เจาของขอมูลตองใช

ระยะเวลาในการรวบรวม จึงไมสามารถสงขอมูลขาวสารใหผูขอได ภายใน ๑๕ วนั  เจาของขอมูลจึงแจงใหผูขอขอมูลทราบวาไมสามารถดําเนินการจดัสงขอมูลขาวสารใหได

ภายใน ๑๕ วนั ปฏิบตัติามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๗ 

   



- ๓๒ - 
 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักงานประธานวุฒิสภา จํานวน ๑ 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.) 

๑๑๕ ๒๓ ก.ย. ๕๓ นายเรืองไกร  
ลีกิจวัฒนะ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานขอหารือของสมาชิกวฒุิสภาในการประชมุวุฒิสภา 

   ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญนติิบญัญัติ) วันจนัทรที่ ๒๐ กันยายน  
   ๒๕๕๓ ในสวนที่พาดพิงนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๕๓ 

(๕ วัน) 
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๓ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักกํากับและตรวจสอบ 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.) 

๑๑๖ ๑๐ ส.ค. ๕๓ น.ส. รสนา โตสิตระกูล 
ประธาน

คณะกรรมาธกิารศึกษา 

ตรวจสอบเรื่องการ

ทุจริตและเสรมิสราง 
ธรรมาธิบาล วฒุิสภา 

- สําเนาบนัทกึการประชุมคณะกรรมการสรรหาผูวาการตรวจเงิน 
   แผนดิน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

- - อนุญาตบางสวน 

โดยจดัสงสรุปผล

การประชุม  
ครั้งที่ ๒ วนัที่ ๒๐ 

ก.ค. ๕๓ 

เนื่องจากขอมูล

ดงักลาวยังไมได

รับรองจาก

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

๒๓ ส.ค. ๕๓ 
(๑๓ วัน) 

 

 

 

 

 



- ๓๔ - 
 

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.) 

๑๑๗ ๓ ก.ย. ๕๓ นายประสิทธิ ์โพธสุธน 
ประธาน

คณะกรรมาธกิาร     

การวิทยาศาสตร  

เทคโนโลย ีการสื่อสาร

และโทรคมนาคม  

วุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการสามัญ  
   เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ 
   พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ 
   ใหดาํรงตําแหนงกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ

- ไมอนุญาต 
เนื่องจากเปน

ขอมูลขาวสารที่ไม

ตองเปดเผยตาม

คําสั่งสํานักงาน

เลขาธิการวุฒสิภา 

ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ ๑ 

พฤษภาคม 

๒๕๕๐ ประกอบ

กับที่ประชุม

วุฒิสภา มีมตไิม

เปดเผยรายงาน

การประชุมลับ

ดังกลาว  
๗ ก.ย. ๕๓ 

(๕ วัน) 
 

- 

 

 



- ๓๕ - 
 

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักบริหารงานกลาง จํานวน ๑ 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.) 

๑๑๘ ๒๕ ส.ค. ๕๓ นายสมชาย  แสวงการ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาขอมูลจํานวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาประชุม  
  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๓ (ที่ประธานเลื่อนการประชุม) 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๖ - 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการของสํานักการประชุม จํานวน ๒๑ 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.) 

๑๑๙ ๖ ก.ค.๕๓ นายภัทรินทร  
ชัยชยวัฒน 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรอัยการและพนักงานอัยการ  
   พ.ศ. .... ทีผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา  
 

 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๐ 
 

๘ ก.ค. ๕๓  นายดาราสิทธิ ์ 

เกียรติสมบูรณ

สํานักงานปลดักระทรวง

การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย  

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

  

อนุญาต 

๘ ก.ค. ๕๓  
(๑ วัน) 

 

- - 

๑๒๑ 
 

๙ ก.ค. ๕๓  น.ส. กษมา มาลาวรรณ

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาญตัตติามรัฐธรรมนญู ม. ๑๖๑ ทีผ่านการพิจารณา 
   ในวุฒิสภา 

อนุญาต 
๙ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๒ 
 

๑๐ ส.ค. ๕๓

 
นายอลงกรณ คําดวง 
ประชาชน 

 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิารบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
   ภาคใต พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๐ ส.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๓๗ - 
 

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.) 

๑๒๓ 
 

๑๐ ส.ค. ๕๓

 
นายเวทิน พรมเรียง 
ประชาชน 

- สําเนารางพระราชบัญญตัวิัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. .... อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๔ 
 

๓๑ ส.ค. ๕๓ นางวิจิตรา ฤทธิกําจร/

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญและวิสามัญประจําวุฒิสภา อนุญาต 

๓๑ ส.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๙ ก.ค. ๕๓ นางสุภาพ  
ลักษณาดาลดั 

เจาหนาที ่
กระทรวงคมนาคม   

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาและตดิตามการบรหิารจัดการ

   น้าํเพื่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจ 
 

อนุญาต 
๙ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ 
 

๙ ก.ค. ๕๓ นายมนัส  รอดชาต ิ
เจาหนาที่กระทรวง

คมนาคม   

๑. สําเนารายงานการศึกษาและตดิตามการสงเสริมการคาและ 
    การลงทุนกับประเทศเพือ่นบาน (พมาและกัมพูชา) ของ 
    คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชยและอุตสาหกรรม  
    วฒุิสภา 

๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการพัฒนา

    ผลไมไทยอยางยั่งยืน  กรณีศึกษา : ทุเรียน เงาะ มังคุด  
    ลองกองของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ   
    วฒุิสภา 

อนุญาต 

๙ ก.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๘ - 

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.) 

๑๒๗ 
 

๑๒ ก.ค. ๕๓ นายชวการ  แพนไธสง 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัแิกไขเพิ่มเติมประมวลอาญา  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่คณะรัฐมนตรขีอรับไปพิจารณากอน 
   รับหลักการ  
 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

 

- - 

๑๒๘ 
 

๑๔ ก.ค. ๕๓ น.ส. สมศรี  
บุญอํานวยพร 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัเิวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสราง  
   กิจการรถไฟฟาโครงการรถไฟมหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 

   ในทองที่เขตบางซื่อ เขตจัตุจักร เขตหวยขวาง เขตดนิแดง 

   เขตราชเทว ีเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตปทุมวัน และ 
   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๔ ก.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

 

- - 

๑๒๙ 

 
๒๐ ก.ค. ๕๓ ขาราชการ 

กรมทรัพยากรน้ํา 

 

- สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาและตดิตามการบรหิารจัดการ

   น้าํเพื่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจ 
อนุญาต 

๒๐ ก.ค. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ 
 

๒๑ ก.ค. ๕๓ นายทศพร สมเพ็ชร 
ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการ- 

สภาผูแทนราษฎร 

สําเนาขอมูลการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๓, ๑๕, ๑๖ ในการ

พิจารณารางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ

เงินแผนดิน พ.ศ. ... 
๑. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา  
๒. สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา 
๓. สําเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนน 

อนุญาต 
๒๑ ก.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๙ - 
 

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.) 

๑๓๑ ๖ ส.ค. ๕๓ น.ส. ลัดดาวัลย 

สมบูรณกิจชัย

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 
   วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขอคืน 
   สิ่งของที่เจาพนักงานยดึไวไปใชประโยชนชั่วคราวและ 

   การรวมสอบสวนในสํานวนรับชันสูตรพลิกศพคดีวิสามัญ 

   ฆาตกรรม)  

อนุญาต 
ส.ค. ๕๓ 
(๑ วัน)  

- - 

๑๓๒ ๒๕ ส.ค. ๕๓ นายชวการ  แพนไธสง 

ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
   รางพระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๓ ๙ ก.ย. ๕๓ น.ส. สิริยา รัตนชวย 
นักศึกษา คณะรัฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- สําเนาขอมูลรายชื่อรางพระราชบัญญตัทิี่เสนอใหวุฒสิภา 
   พิจารณาและขอขอมูลจํานวนรางพระราชบัญญตัิที่ประกาศ 
   ในราชกิจจานุเบกษา 
 

อนุญาต 

๙ ก.ย. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

๑๓๔ ๑๐ ก.ย. ๕๓ นายยอดยิ่ง  เหวชัยภูมิ  
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๐ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๕ ๑๕ ก.ย. ๕๓ น.ส. จินดา  
ประสมทรัพย 
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนาตารางกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

อนุญาต 

๑๕ ก.ย. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 



- ๔๐ - 
 

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.) 

๑๓๖ ๑๖ ก.ย. ๕๓ นายพรวุฒิ สุนทราชชุน

เจาหนาที ่สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา  
  (การพิจารณารางพระราชบัญญตัิอัยการและพนักงานอัยการฯ) 

อนุญาต 

๑๖ ก.ย. ๕๓ 
(๑ วัน) 

- - 

๑๓๗ ๒๐ ก.ย. ๕๓ นายเจษฎา  ลุประสงค   
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตักิองทุนสงเคราะหเกษตรกร พ.ศ. ....

  

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน)  

- - 

๑๓๘ ๒๒ ก.ย. ๕๓ น.ส. วิภาวี  ชมะโชต ิ
ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละ 
   กํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

   และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  วฒุสิภาแกไขเพิ่มเติม 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๕๓ 

(๒ วัน) 

- - 

๑๓๙ ๒๗ ก.ย. ๕๓ น.ส. นติยา นาคเกษม 
ขาราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒสิภา 

- สําเนารางพระราชบัญญตัอิงคกรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละกํากับ 
   การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

   และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ....  วฒุสิภาแกไขเพิ่มเติม 

อนุญาต 
 ๒๗ ก.ย. ๕๓ 

(๑ วัน)  

- - 

 




