
๑. ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๔

(๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน ๑๖๑ ราย แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ดังนี้

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๒๑ ๑๓.๐๔ ๔๑ - - ๔๑

๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ ๐.๖๒ ๒ ๒

๓ คณะกรรมาธิการ ๓๗ ๒๒.๙๘ ๘๙ - - ๘๙

๔ บุคคลในวงงานสภา ๒๐ ๑๒.๔๒ ๒๙ - - ๒๙

๕ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๔ ๘.๗๐ ๘๕ - - ๘๕

๖ หน่วยงานราชการภายใน ๕๑ ๓๑.๖๘ ๑๒๗ - - ๑๒๗

๗ นิสิต/นักศึกษา ๒ ๑.๒๔ ๔ - - ๔

๘ ประชาชน/สื่อมวลชน ๑๕ ๙.๓๒ ๒๕ - - ๒๕

๑๖๑ ๑๐๐ ๔๐๒ - - ๔๐๒

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรื่อง)

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

รวม

คิดเป็นร้อยละจํานวน(ราย)ผู้ขอข้อมูลข่าวสารลําดับ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔



แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

ร้อยละ ๙.๓๒

ร้อยละ ๘.๗๐
ร้อยละ ๓๑.๖๘

ร้อยละ ๑.๒๔

ร้อยละ ๑๓.๐๔

ร้อยละ ๐.๖๒

ร้อละ ๒๒.๙๘

ร้อยละ ๑๒.๔๒

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา ประชาชน/สื่อมวลชน

(ร้อยละ ๑๓.๐๔) (ร้อยละ ๐.๖๒) (ร้อยละ ๒๒.๙๘)

(ร้อยละ ๑๒.๔๒) (ร้อยละ ๘.๗๐) (ร้อยละ ๓๑.๖๘)
(ร้อยละ ๑.๒๔) (ร้อยละ ๙.๓๒)



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)

 ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน ๔๐๒ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๘ ประเภท ดังนี้

จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๓๑ ๑๓๔ - -

๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมท่ีถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      คณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      และคณะอนุกรรมาธิการ
๑.๔ สําเนาบันทึกภาพหรือเสียงการประชุมวฒุิสภา
      (แถบบันทึกเสียง, วีดิทัศน์, ซีดีรอม, VCD, DVD)
๑.๕ สําเนาบันทึกการออกเสียงการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา 
๑.๖ สําเนารายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
      พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๗ สําเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๘ เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ/
      ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
๑.๙ สําเนาหนังสือขอขยายเวลาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

๒ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ๒ ๒ - -
กฎหมายของประธานวุฒิสภา
- สําเนารายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย
  ของประธานวุฒิสภา

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร



จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๓ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการสรรหาและคัดเลือก ๓ ๓ - -

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๓.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณาเลือก
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
      กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
๓.๒ สําเนารายงานสรุปผลคะแนนของบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก
      เป็นคณะกรรมการ กสทช.
๓.๓ สําเนารวมคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ
      กระบวนการสรรหา กสทช.

๔ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมวุฒิสภา ๒ ๔ - -
๔.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณากระทู้ถาม
๔.๒ สําเนากระทู้ถาม

๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการเสนอญัตติ ๓ ๓ - -
๕.๑ สําเนารายงานสารบบการเสนอญัตติต่อวุฒิสภา
๕.๒ สําเนาญัตติ
๕.๓ สําเนาหลักการเสนอญัตติ

๖ สําเนากฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๖๕ ๑๐๐ - -
๗ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๑๖ ๓๒ - -

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
      และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๗.๒ หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย
      ประมวลจริยธรรม
๗.๓ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
๗.๔ หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
      พ.ศ. ๒๕๕๔

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๒ -



จํานวน อนุญาต ไม่อนุญาต
อนุญาต
บางส่วน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๗.๕ หนังสืออํานาจหน้าท่ีของวุฒิสภา
๗.๖ สําเนาระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษาผู้ชํานาญการ
     นักวิชาการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการสามัญ
     ประจําวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

๘ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๓๙ ๑๒๔ - -
๘.๑ สําเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ/
      สําเนาเอกสารสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการ

๘.๒ วารสารจุลนิติ/สารวุฒิสภา
๘.๓ หนังสือรวมกฎหมายประจําปี
๘.๔ หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๘.๕ หนังสือวุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย
๘.๖ สําเนาคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
๘.๗ สําเนาประกาศและระเบียบเกี่ยวกับเงินประจําตําแหน่ง
      เงินตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา และสิทธิเกี่ยวกับ
      การรับเบี้ยประชุม
๘.๘ สําเนาประกาศและระเบียบเกี่ยวการตั้งผู้เชี่ยวชาญประจําตัว 
      สมาชิกวุฒิสภา/ ผู้ปฏิบัติงานใหส้มาชิกวุฒิสภา
๘.๙ สําเนาไฟล์ภาพการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์ส้ัน
      สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ลูกของแผ่นดิน”
๘.๑๐ สําเนาไฟล์ภาพคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน
        โอกาสเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา

๑๖๑ ๔๐๒ - -

ลําดับ ประเภทข้อมูลข่าวสาร

- ๓ -

รวม



๑๓๔

๒ ๓ ๔ ๓

๑๐๐

๓๒

๑๒๔

๐

๒๐

๔๐

๖๐

๘๐

๑๐๐

๑๒๐

๑๔๐

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมคณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายของประธานวุฒิสภา

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กสทช.

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการตั้งกระทู้ถาม

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการเสนอญัตติ

สําเนากฎหมายท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙

ข้อมูลข่าวสารอ่ืน

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จํานวน (เรื่อง)

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ไตรมาสท่ี ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)



 
มีผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๑ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔) 

รวมจํานวนทั้งหมด  ๑๖๑  ราย 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒  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.) 

๑ ๕ ก.ค. ๕๔ นายสัตยา  อรุณธารี 
ผู้ตรวจการอัยการ 
สํานักงานผู้ตรวจการ
อัยการ 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
  ๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
      พ.ศ. .... 
  ๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
      พ.ศ. .... 
  ๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ๔) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๕๔ 

 (๙ 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.) 

๒ ๑๙ ส.ค. ๕๔ ดร. สมเกียรติ  
ตั้งกิจวานิชย์ 
รองประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย  
สถาบันมูลนิธิ
สถาบันวิจัย  
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ 
  สําเนารายงานผลการพจิารณาพระราชบญัญัติฯ ดังนี ้
  ๑. พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๒. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๓. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๔. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๕. พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๖. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๔ )  
      พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๘. พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
      การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๙. พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑๑. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๙ ก.ย. ๕๔ 
 (๒๒ วัน)* 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : * เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ขอมหีลายรายการและมีเอกสารจํานวนมาก ที่อยู่ในความครอบครองของหลายสํานัก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑  
วรรคสาม ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ขอได้ภายใน ๑๕ วัน สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้ผู้ขอทราบว่า ไม่สามารถ 
ดําเนินการจัดส่งข้อมูลตามทีข่อให้ได้ภายใน ๑๕ วัน  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



 - 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.) 

     ๑๒. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑๓. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการ 
        แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๑๕. พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
        พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑๖. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
        การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ  
        กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ๑๗. พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
        พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   

๓ ๓๑ ส.ค. ๕๔ น.ส. พิมสิริ  
วิเศษโอฬารนนท์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพจิารณา 
  คดียาเสพตดิ พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตฯิ 
  ๓. สําเนารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๔ ๘ ก.ย.๕๔ น.ส. ศศิเพ็ญรัตน์  
พลสนะ 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
เลขานุการ ก.ร.  
สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 
  บริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
  ระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .... 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
      ร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
      ร่างพระราชบัญญัติฯ 
  ๓. สําเนารายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๕๔ 

(๕ วัน) 
 

- - 

๕ ๑๕ ก.ย. ๕๔ นางอุดมลักษณ์  อุ่นศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓  
  ในส่วนที่พิจารณา มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๕๔ 

(๕ 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 ๒๓ ก.ย. ๕๔ น.ส. สลักจิต  
กุลเตชบาภรณ์ 
นักศึกษาปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    ในการพิจารณาพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
    กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  
    และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
    ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๖ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๓  จํานวน  ๓ 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.) 

๗ ๑๙ ส.ค. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

ดร. สมเกียรติ  
ตั้งกิจวานิชย์ 
รองประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย   
สถาบันมูลนิธิ
สถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ 
  สําเนารายงานผลการพจิารณาพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
      พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๓. พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๔. พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๕. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๖. พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก 
      สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๗. พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๙. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๐. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๑๑. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
       สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๕ ก.ย. ๕๔ 
 (๑๘ วัน)* 

- - 

 

 

 

หมายเหตุ : * เนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่ขอมหีลายรายการและมีเอกสารจํานวนมาก ที่อยู่ในความครอบครองของหลายสํานัก ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๑ 
วรรคสาม ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถจัดส่งให้แก่ผู้ขอได้ภายใน ๑๕ วัน สาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้แจ้งให้ผู้ขอทราบว่า ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดส่งข้อมูลตามทีข่อให้ได้ภายใน ๑๕ วัน  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ 



 - 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.) 

๘ ๘ ก.ย. ๕๔ นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๑. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
      พระราชบัญญัติฯ 
  ๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
      พระราชบัญญัติฯ 
  ๓. สําเนารายงานการพิจารณาพระราชบัญญัติฯ 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙ ๒๓ ก.ย. ๕๔ น.ส. สลักจิต  
กุลเตชบาภรณ์ 
นักศึกษาปริญญาโท 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ในการพิจารณาพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ 
  กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๘ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน ๑๒  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.) 

๑๐ ๑ ก.ค. ๕๔ นายสิทธิวรชัย  ศรีไหม 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญปฏิรูปการเมือง  
    (ความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๐) 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ก.ค. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๑๑ ๔ ก.ค. ๕๔ น.ส. วงเดือน  ดาศรี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง  
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๕๔      

(๑ วัน) 

- - 

๑๒ ๕ ก.ค. ๕๔ นายศุภโชค  คําแฝง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
  เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วันที่ ๒๐ มิถุนายน 
  ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๔      

(๑ วัน) 

- - 

๑๓ ๑๓ ก.ค. ๕๔ ผศ. อาภัสรา  เทพจํานง
อาจารย์ประจํา 
มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

- สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการในการพิจารณา
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
  พ.ศ. .... ในส่วนของมาตรา ๘๘ และมาตรา ๘๙ 

อนุญาต 
๑๔ ก.ค. ๕๔ 

 (๒ วัน) 

- - 

 



 - 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.) 

๑๔ ๔ ส.ค. ๕๔ นายภูเมธ  อธิภิญญากุล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานประชุมคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  
  พาณิชย์และอุตสาหกรรม วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม  
   ๒๕๕๓, วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และวันอังคาร 
   ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๔ ส.ค. ๕๔      

(๑ วัน) 

- - 

๑๕ ๒๒ ส.ค. ๕๔ ดร. สมเกียรติ  
ตั้งกิจวานิชย์ 
รองประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย   
สถาบันมูลนิธิ
สถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนา 
ประเทศไทย 
 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และ 
  สําเนารายงานผลการพิจารณาพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
  ๑. พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๒. พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ๓. พระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๔. พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ๕. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๖. พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ๗. พระราชบัญญัติยุบเลิกรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน 
      เงินตรา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๘. พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ 
      คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๙. พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนุญาต 
๒๔ ส.ค. ๕๔ 

 (๓ วัน) 

- - 

 
 

 



 - 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.) 

๑๖ ๑๙ ส.ค. ๕๔ น.ส. นนทกานต์   
จันทร์อ่อน 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานเรื่องการกระจายงบประมาณเพื่อการบริหาร 
    จัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย (ปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) 
๒. สําเนารายงานเรื่องการกระจายงบประมาณเพื่อการบริหาร
    จัดการทรัพยากรน้ําตามภารกิจของหน่วยงาน  
    พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
๓. สําเนารายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการ 
    ประมง 
๔. สําเนารายงานเรื่องการค้าและการลงทุนกับประเทศ 
    เพื่อนบ้าน 
๕. สําเนารายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ 
๖. สําเนารายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม e-industry 
๗. สําเนารายงานเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา 
    การศึกษาไทย 
๘. สําเนารายงานเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 
๙. สําเนารายงานเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 

อนุญาต 
๑๙ ส.ค. ๕๔      

(๑ 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.) 

   ๑๐. สําเนารายงานเรื่องการบริหารจัดการองค์กรการเงิน 
๑๑. สําเนารายงานเรื่องการบูรณาการแก้ไขปัญหาช้างไทย 
๑๒. สําเนารายงานเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ 
      โลจิสติกส์เชิงอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓. สําเนารายงานเรื่องการพัฒนาอตุสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
๑๔. สําเนารายงานเรื่องโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี  
       ปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔, ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๑๕. สําเนารายงานเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข 
      ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาล 
๑๖. สําเนารายงานเรื่องนโยบายพลงังานน้ํามันใน 
      อุตสาหกรรมการผลิต 
๑๗. สําเนารายงานเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
      รัฐวิสาหกิจฯ 
๑๘. สําเนารายงานเรื่องแนวทางการลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า 
      ในอุตสาหกรรม 
๑๙. สําเนารายงานเรื่องแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ 
      การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดผลไม้เศรษฐกิจ 
      ภาคเหนือ กรณีศึกษา ลําไย ลิ้นจี่ และส้ม 
๒๐. รายงานเรื่องแนวทางในการพัฒนาส้มโอไทยอย่างยั่งยืน 

   



 - ๑๒ - 
 

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. สําเนาบทสรุปผู้บริหารรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
      พิจารณาศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที ่
      การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ 
๒๒. สําเนาสรุปผลงานประจําปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ของ 
      คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
๒๓. สําเนารายงานเรื่องแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (ฉบับที่ ๑) 
๒๔. สําเนารายงานเรื่องการพัฒนาผลไม้ไทยอย่างยั่งยืน 
๒๕. สําเนารายงานเรื่องร้องเรียนขยายทางหลวงหมายเลข ๙ 
๒๖. สําเนารายงานเรื่อง กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย 
      ลงนามต่อสัญญาเช่าที่ดินบริเวณถนนพหลโยธิน 
๒๗. สําเนารายงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 
      ให้สามารถแข่งขันได้ในสากล 
๒๘. สําเนารายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
      พื้นที่เกษตรและชุมชนฯ วุฒิสภา 
๒๙. สําเนารายงานการเดินทางของคณะกรรมาธิการการเงิน  
      การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน ณ ประเทศญี่ปุ่น
๓๐. สําเนารายงานการเดินทางดูงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
      ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน 

   

 

 



 - 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.) 

   ๓๑. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาติดตามการแก้ปัญหา 
      โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจด้านโครงข่ายระบบขนส่ง 
      และการอํานวยความสะดวกทางการค้า 
๓๒. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิบัติทาง 
      การเกษตรดีที่เหมาะสม 
๓๓. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การส่งเสริมและ 
      สนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ 
๓๔. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทาง 
      ในการพัฒนามะละกอไทยอย่างยั่งยืน 
๓๕. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกองทุน 
      พัฒนาการประมง 
๓๖. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาการประกอบธุรกิจ 
      ค้าปลีกค้าส่ง 
๓๗. สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องโอกาสข้าวไทย 
      และอนาคตชาวนาไทยในวิกฤตพลังงานและอาหารโลก 
๓๘. สําเนารายงานการศึกษานโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
      ประเทศไทยปี ๒๕๕๔ 
๓๙. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
      ศึกษาประสบภัยธรรมชาติ (เล่ม ๒) 

   

 
 



 - 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.) 

   ๔๐. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
      ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
๔๑. สําเนารายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      ทรัพยากรธรรมชาติ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
๔๒. สําเนารายงานสรุปผลการดําเนินงานของ 
      คณะอนุกรรมาธิการ เรื่องร้องเรียนจากการประกอบ 
      กิจการเหมืองแร่ 
๔๓. สําเนารายงานสัมมนา เรื่องฝ่าวิกฤตพลังงาน ๒๕๕๑ 
๔๔. สําเนารายงานเรื่องการพิจารณาศึกษาและติดตาม 
      นโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
๔๕. สําเนารายงานเรื่องความครอบคลุมของพระราชบัญญัติ 
      ที่ใช้กํากับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย 
      ในห่วงโซ่อาหาร 
๔๖. สําเนารายงานเรื่องการจัดตั้งกรมประมงทะเล 
๔๗. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
      ประจําปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ 

   

 

 

 



 - 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.) 

   ๔๘. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
      การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 
      ประจําปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ 
๔๙. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ 
      นโยบายการเงินและการคลังมหภาค ในคณะกรรมาธิการ
      การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 
๕๐. สําเนาสรุปผลงาน ๓ ปี ฉบับสมบูรณ์ 
๕๑. หนังสือคู่มือชุดรักษ์โลก รักษ์พลังงาน หนูทําได้ใครๆ 
      ก็ทําได้ 

   

๑๗ 
 

๒๖ ส.ค. ๕๔ นายพีระพจน์  รัตนมาลี 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาบทสรุปผู้บริหารรายงานของคณะกรรมาธิการ 
  การเกษตร เรื่อง โอกาสข้าวไทยและอนาคตข้าวไทย 
  ในวิกฤตพลังงานและอาหารโลก 

อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘ ๙ ก.ย. ๕๔ นายวิทยา  เที่ยงแท้ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  ยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕  
  วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๙ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๑๓ ก.ย. ๕๔ ผศ. อาภัสรา  เทพจํานง
อาจารย์ประจํา 
มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการ 
  การเลือกตั้ง พ.ศ. .... ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน  
  ๒๕๕๐ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา  
  จังหวัดชลบุรี 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

 (๓ วัน) 

- - 



 - ๑๖ - 
 

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.) 

๒๐ ๒๖ ก.ย. ๕๔ นายธณรัฐ  แสนแก้ว 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการเสวนาเรื่องพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
    ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ 
๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง  
    การธนาคารและสถาบันการเงิน เรื่องการพิจารณาศึกษา 
    กฎหมายสุราและภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๓. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
    พิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. ....  
    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 



 - ๑๗ - 
 

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.) 

   ๔. สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
    ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๑๒ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๗ วันที่ ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
    - ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

   

๒๑ ๓๐ ก.ย. ๕๐ นายธานินทร์  
บุพกิจสิริโรจน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานการเงิน 
  ประจําปีงบประมาณของคณะกรรมาธิการการงบประมาณ  
 

อนุญาต 
(๓๐ ก.ย. ๕๔)  

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



 - ๑๘ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักรายงานการประชมุและชวเลข  จํานวน  ๙  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.) 

๒๒ ๕ ก.ค. ๕๔ นายสัตยา  อรุณธารี 
ผู้ตรวจการอัยการ 
สํานักงานผู้ตรวจการ
อัยการ 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังนี้ 
  ๑) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
      พ.ศ. .... 
  ๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. .... 
  ๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ๔) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
      (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....     

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๕๔ 

 (๗ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๙ - 
 

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 ๒๑ ก.ค. ๕๔ 
 

นายประยงค์  ปรียาจิตต์ 
รองเลขาธิการฯ  
รักษาราชการแทน
เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
สํานักงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 
  วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการพิจารณาให้ 
  ความเห็นชอบประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา ๕ แห่ง 
  พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
  ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑)  

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๕๔ 

(๕ วัน) 
 

- - 

๒๔ ๘ ส.ค. ๕๔ 
 

พลเอกสมเจตน์   
บุญถนอม 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 
  วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ในส่วนระเบียบวาระที่ ๗  
  เรื่องอื่นๆ  

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๔ 

(๓ วัน) 

- - 

๒๕ ๙ ส.ค. ๕๔ 
 

น.ส. สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการ 
  การพลังงาน แทนตําแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) 
  วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๔ 

(๒ วัน) 

- - 

๒๖ ๑๘ ส.ค. ๕๔ 
 

นางนฤมล  ศิริวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔  
    (สมัยสามัญทั่วไป ) เรื่อง อภิปรายการแถลงนโยบาย 
    คณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  
๒. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทั่วไป) 
    วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔  

อนุญาต 
๑๘ 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.) 

๒๗ ๕ ก.ย. ๕๔ 
 

น.ส. บุษกร  วิทยานุกรณ์
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) 
  วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ ในการพิจารณาเลือก 
  กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ 
  โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  

อนุญาต 
๗ ก.ย. ๕๔ 

(๓ วัน) 
 
 

- - 

๒๘ ๘ ก.ย.๕๔ น.ส. ศศิเพ็ญรัตน์  
พลสนะ 
ผู้อํานวยการสํานักงาน
เลขานุการ ก.ร. 
สํานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณาร่าง 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. .... 
  และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. .. . 
  ได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภา จํานวน ๒ ครั้ง คือ 
๑. การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป)  
    วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิจารณาในวาระที่ ๑ 
๒. การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป)  
    วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิจารณาใน 

      วาระที่ ๒ - ๓ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๔ 

(๖ 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.) 

๒๙ ๒๐ ก.ย. ๕๔ นายธีรพัฒน์  นาคนคร  
ผู้ช่วยนักวิจัย เครือข่าย
ข้อมูลการเมืองไทย  
www.tpd.in.th 

- สําเนาบันทึกการออกเสียงการลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ  ในการประชุมวุฒิสภา 
  วันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๓๐ ๒๗ ก.ย. ๕๔ 
 

น.ส. ศศิธร  ศรีสุจริต
ผู้อํานวยการ 
สํานักวิชาการ 
สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ 
    ทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วย 
    กระทู้ถาม จํานวน ๕ กระทู้ ดังนี้  
    ๑) กระทู้ถามด่วน เรื่อง การดําเนินการจัดตั้งกองทุน 
        ความมั่งคั่งแห่งชาติ (sovereign Wealth Fund)  
        ของนายคํานูญ สิทธิสมาน ถามนายกรัฐมนตรี 
    ๒) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ปัญหายาเสพติดกับแนวทาง 
        การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
        ของนายอนุรักษ์  นิยมเวช ถามนายกรัฐมนตรี 
    ๓) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
        ในสังคมไทย ของพลตํารวจโท พิชัย สุนทรสัจบูลย์   
        ถามนายกรัฐมนตรี 
    ๔) กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
        ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
        ของนายเจริญ  ภักดีวานิช ถามนายกรัฐมนตรี 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๔ 

(๘ 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.) 

       ๕) กระทู้ถาม เรื่องปัญหาความเดือดร้อนจากการเพาะเลี้ยง 
        กุ้งขาวในพื้นที่อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา  
        ของนายกฤช  อาทิตย์แก้ว ถามนายกรัฐมนตรี 
๒. สําเนารายงานการประชมุวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) 
    วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ ประกอบด้วยกระทู้ถาม  
    จํานวน ๓ กระทู้ ดังนี้  
    ๑) กระทู้ถามด่วน เรื่อง ผลกระทบจากการปรับขึ้นราคา 
        ก๊าซแอลพีจีในภาคยานยนต์และครัวเรือน ของ 
        นางสาวรสนา  โตสิตระกูล ถามนายกรัฐมนตรี 
    ๒) กระทู้ถามด่วน  เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน 
        ทํากินในจังหวัดสตูล ของนายสุริยา ปันจอร์   
        ถามนายกรัฐมนตรี 
    ๓) กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ําอย่าง 
        บูรณาการ ของพันตํารวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
        ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อม   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๓ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักการประชุม  จํานวน  ๗   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.) 

๓๑ ๒๖ ส.ค. ๕๔ นายเอกชัย  บุดสีนนท์ 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม 
  วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒ ๒๙ ส.ค. ๕๔ นายวิชาญ   
ศิริชัยเอกวัฒน์  
สมาชิกวุฒิสภา     

- สําเนาสารบบรายงานที่เสนอตอ่วุฒสิภาเพื่อตดิตามกฎหมาย 
  มติคณะรัฐมนตรี และตามรัฐธรรมนูญ  

อนุญาต 
๕ ก.ย. ๕๔ 

(๘ วัน) 

- - 

๓๓ ๒๕ ส.ค. ๕๔ 
 

นายสุชาติ  พื้นทองคํา 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนากระทู้ถามด่วน เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้าย 
    ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
๒. สําเนากระทู้ถาม เรื่อง กรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นในโครงการ   
    ขยายเส้นทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ช่วง 
    บางปะอิน - บางพลี  

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔ ๑๑ ก.ค. ๕๔ น.ส. สุพรรษา  ไชยดิลก 
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารเกี่ยวกับญัตติการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
  อาหารฮาลาล  
 

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๓๕ ๑๒ ก.ค. ๕๔ นายกิตติชาติ  
ภาณปิยสกุล  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือวุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย  
 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. 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.) 

๓๖ ๒๘ ก.ค. ๕๔ นายธีรยุทธ  นิยมทรัพย์  
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
  สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วย 
  เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๖ ก.ย. ๕๔ น.ส. ภิรมย์  นิลทัพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    ประกอบรัฐธรรมนูญฯ ร่างพระราชบัญญัติฯ และ 
    พระราชกําหนดฯ 
๒. หนังสือวุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 - ๒๕ - 
 

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.) 

๓๘ ๘ ส.ค. ๕๔ 
 

นางทองนาค   
ศิริวิเหล่าวงศ์โครต  
ผู้สื่อข่าว 
หนังสือพิมพ์มติชน 

- สําเนาไฟล์ภาพ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑  
  (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต  
๘ ส.ค. ๕๔  

(๑ วัน) 
 

- - 

๓๙ ๑๐ ส.ค. ๕๔ นายชัยวัฒน์  เกษสม 
ผู้สื่อข่าวสํานักพิมพ์ 
TELECOM JOURNAL 

- สําเนาไฟล์ภาพ พล.อ.ชูชาติ  สุขสงวน เพื่อนําไปประกอบ 
  ข่าวการสรรหา กสทช. 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๐ ๘ ก.ย. ๕๔ น.ส. ศรัญญา  อนันตสุข 
ผู้สื่อข่าว 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

- สําเนาไฟล์ภาพการแถลงข่าวโครงการประกวดภาพยนตร์ 
  สั้นสําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ลูกของแผ่นดิน” 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๑ ๑๙ ก.ย. ๕๔ นายญาณทัศน์  
ธรรมสิริปัญญา  
อาจารย์ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์สถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน 
 

- สําเนาไฟล์ภาพคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันใน 
  โอกาสเยี่ยมคารวะประธานวุฒิสภา 

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



 - ๒๖ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักกฎหมาย  จํานวน  ๑๑๕  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.) 

๔๒ ๔ ก.ค. ๕๔ ศาสตราจารย์วิรัติ  
พาณิชย์พงษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๓ ๕ ก.ค. ๕๔ พ.อ.ดร. พชิญะ  คงมิ่ง 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๔ ๕ ก.ค. ๕๔ นายประจิตต์   
โรจน์พฤกษ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและ 
  คณะกรรมาธิการ  

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๕ ก.ค. ๕๔ นายไกรยศ   
ภัทรดิษไพศาล 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ อนุญาต 
๕ ก.ค. 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.) 

๔๖ ๖ ก.ค. ๕๔ นายอัทธพร  คนาเจริญ 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๗ ๖ ก.ค. ๕๔ นายณัฐเมศร์   
เรืองพิชัยพร 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภา  
๒. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการทุกคณะ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๘ ๖ ก.ค. ๕๔ นายวิชาญ   
ศิริชัยเอกวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๖ ก.ค. ๕๔ พ.ต.อ. คมกฤษ   
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่ 
    กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๖ ก.ค. ๕๔ นายเต้  มหาคีตะ 
ช้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๖ ก.ค. 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.) 

๕๑ ๑๒ ก.ค. ๕๔ นายบุญเชิด  เขตจัตุรัส 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๒ 
 
 

๑๓ ก.ค. ๕๔ 
 
 

นายโกศล  เพ็ญพากย์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๕๓ ๑๓ ก.ค. ๕๔ นายจิตรภาณุ   
เหล่าสกุลพร 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๕๔ ๑๓ ก.ค. ๕๔ นายวิเชียร  คันฉ่อง 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๑๓ ก.ค. ๕๔ นายสมบัติ  ฟีสันเทียะ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย :  
  เรื่อง สถานะทางกฎหมายของกองอํานวยการตลาดนัด 
  กรุงเทพมหานคร 

อนุญาต 
๑๓ ก.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.) 

๕๖ ๑๔ ก.ค. ๕๔ นายสุครีพ  มีนุ่น 
นักวิชาการ 
ประจําคณะกรรมาธิการ

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๔ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๗ ๑๔ ก.ค. ๕๔ นายวิโรจน์  นิรามยกุล 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
  วิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๔ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๘ ๑๔ ก.ค. ๕๔ นายเกรียงศักดิ์   
วรมงคลชัย 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๔ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วนั) 
 
 
 

- - 

๕๙ ๑๔ ก.ค. ๕๔ นายวิชาญ  
ศิริชัยเอกวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของชนชาวไทย  
    ในการเสียภาษี 
๒. สําเนาข้อมูลตามมาตรา ๔๗ แห่งประมวลรัษฎากร 

อนุญาต 
๑๔ ก.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.) 

๖๐ ๑๙ ก.ค. ๕๔ น.ส. เพ็ญจันทร์  จิตรมาร
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๑ ๑๙ ก.ค. ๕๔ นายบุญเชิด  เขตจัตุรัส 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
    การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๒ ๑๙ ก.ค. ๕๔ น.ส. ปาริมาภรณ์   
ปูนกลาง 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๓ ๒๐ ก.ค. ๕๔ นายสมัคร   
เชาวภานันท์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๒๑ ก.ค. ๕๔ นายอรรถสิทธิ์  พนแก้ว 
ประชาชน 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๒๑ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๕ ๒๑ ก.ค. ๕๔ น.ส. พิมพ์พร  สุขใจ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา  

- สําเนาคําแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี รัฐบาล 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

อนุญาต 
๒๑ ก.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 ๒๒ ก.ค. ๕๔ น.ส. รัตนวรรณ  ยังวิริยะ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๒๒ ก.ค. ๕๔ น.ส. วรรณวิภา   
ศรีวัฒนพงศ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๘ ๒๒ ก.ค. ๕๔ นายศุภชัย  บัญชาศึก 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
    ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๙ ๒๕ ก.ค. ๕๔ นางอัญชลี  จํารัสทรัพย์ 
กรรมาธิการ 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๐ ๒๗ ก.ค. ๕๔ น.ส. จีรทีปต์  ทองสุข 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง 
  สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๑ ๒๗ ก.ค. ๕๔ นางสินีนาฎ   
สุจินดาวัฒน์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๒๗ ก.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.) 

๗๒ ๒๗ ก.ค. ๕๔ น.ส. แจ่มจรัส  มงคลนํา
กรรมาธิการ 

- สําเนาระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ อนุญาต 
๒๗ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๓ ๒๘ ก.ค. ๕๔ น.ส. จันทรัสน์  
พวงราหงศ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสืออํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา อนุญาต 
๒๘ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๔ ๒๘ ก.ค. ๕๔ นายสุครีพ  มีนุ่น 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 

อนุญาต 
๒๘ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๒๙ ก.ค. ๕๔ นายไกรยศ   
อรุณสุริยศักดิ์ 
ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒ ๙ ก.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 ๒๙ ก.ค. ๕๔ นายสุกฤษฎี  กิติศรีชนัญ 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ (ฉบับที่..)  
    พ.ศ. .... 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๓. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖. สําเนาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
    วิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
๗. สําเนาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 
๘. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๙. สําเนาพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๒๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๒๙ ก.ค. ๕๔ ดร. ยุทธ์  ชัยประสิการ 
ประชาชน 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ ก.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.) 

๗๘ ๒๙ ก.ค. ๕๔ นายวิโรจน์  นิรามยกุล 
ประชาชน 

๑. สําเนาตารางเปรียบเทียบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
    ศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. .... 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ . ศ . .... 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. สําเนาร่างพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
    (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๙ ๒๙ ก.ค. ๕๔ พ.อ.ดร.พิษณ ุ คงมิ่ง 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ ๒ ส.ค. ๕๔ นายณัฐเมศร์   
เรืองพิชัยพร 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ ๒ ส.ค. ๕๔ น.ส. ปิยาภา  ตรีศร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๒ ส.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.) 

๘๒ ๒ ส.ค. ๕๔ พ.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๘๓ ๒ ส.ค. ๕๔ น.ส. สุชาดา   
นันทะพานิชสกุล 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๘๔ ๓ ส.ค. ๕๔  นายไกรภพ   
ภัทรพันไพศาล 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๘๕ ๓ ส.ค. ๕๔ ว่าที่ ร.ต.บุญทัศน์   
แป้นจํารัส 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
  ของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๓ ส.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.) 

๘๖ ๓ ส.ค. ๕๔ นายวิสุทธิ์   
จงเจริญโชคสกุล 
กรรมาธิการ 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของคําว่า “องค์กรภาครัฐ” อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๗ ๓ ส.ค. ๕๔ น.ส.ภิรมย์  นิลทัพ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกวุฒิสภา อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๓ ส.ค. ๕๔ น.ส. คนึงนิจ  แซ่เฮง 
ประชาชน 

- สําเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๓ ส.ค. ๕๔ นายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๓ ส.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.) 

๙๐ ๔ ส.ค. ๕๔ นายสิทธิพงษ์   
เจียมศรีพงษ์ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๔ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๔ ส.ค. ๕๔ พ.ต.อ. คมกฤษ   
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 
 
 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๔ ส.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.) 

๙๒ ๕ ส.ค. ๕๔ นายเจริญ  ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
    ของสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒. สําเนาร่างพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน  
    พ.ศ. ๒๕๒๖ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๙๓ ๕ ส.ค. ๕๔ นายสุกฤษฎี   
กิติมโชนัญ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ 
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 

อนุญาต 
๕ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๙๔ ๘ ส.ค. ๕๔ นายครรชกร  เปรมศิริ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 
 

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๕ ๙ ส.ค. ๕๔ น.ส. ฐิตตะวัน  เฟื่องฟู 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ - ๔ 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ ส.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.) 

๙๖ ๙ ส.ค. ๕๔ นายสุรชัย  
เลี้ยงบุญเลิศชัย 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๗ ๙ ส.ค. ๕๔ นายวิสูตร  ธนชัยวิวัฒน ์
ประชาชน 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๘ ๙ ส.ค. ๕๔ นายโกศล  เผือกผัน 
กรรมาธิการ 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๙ ๑๐ ส.ค. ๕๔ น.ส. ปิยะฉัตร   
พรหมพันธุ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

๑๐๐ ๑๐ ส.ค. ๕๔ น.ส. โฆษณี  กําลังศิลป์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. 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.) 

๑๐๑ ๑๐ ส.ค. ๕๔ น.ส. ศศิโสภา  สุดจันทร์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๒ ๑๑ ส.ค. ๕๔ นางสุวรรณา   
หรรษาหารุพันธ์ 
ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ อนุญาต 
๑๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๓ ๑๑ ส.ค. ๕๔ น.ส. อรดา   
วงศ์อําไพอิทร์ 
ประชาชน 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ อนุญาต 
๑๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๑๑ ส.ค. ๕๔ นายดนัย  อนันติโย 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนารายชื่อกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบประวัติผู้รับ 
    การสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. 
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๑๑ ส.ค. ๕๔ น.ส. นงเยาว์  ชัยวงศ์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  
  ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

อนุญาต 
๑๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๖ ๑๕ ส.ค. ๕๔ นายครรชกร  เปรมศิริ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. 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.) 

๑๐๗ ๑๕ ส.ค. ๕๔ น.ส. ศศิโสภา  สุดจันทร์
เลขานุการ
คณะกรรมาธิการ 

- สําเนารายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญในการพจิารณา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๑๕ ส.ค. ๕๔ นายธนเสฎฐ์   
อ่อนละเอียด 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๙ ๑๖ ส.ค. ๕๔ นายคุปต์  พันธ์หันกอง 
ประชาชน 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
  ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๐ ๑๖ ส.ค. ๕๔ นายพิสัณท์โชค  รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาประมวลกฎหมายที่ดิน อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๑๗ ส.ค. ๕๔ น.ส. ฐิตตะวัน  เฟื่องฟู 
ที่ปรึกษากรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ อนุญาต 
๑๗ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๒ ๑๘ ส.ค. ๕๔ นายณัฐเมศร์ 
เรืองพิชัยพร 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๘ ส.ค. 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.) 

๑๑๓ ๑๘ ส.ค. ๕๔ นายชุมพล  ศิลปอาชา 
สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

๑. สําเนารายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญในการพิจารณา 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
๒. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการในการพิจารณา 
    ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

อนุญาต 
๑๘ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๔ ๒๒ ส.ค. ๕๔ พ.อ.ดร. พิเชษฐ  คํามิ่ง 
กรรมาธิการ 

- คู่มือการปฏิบัติงานการงบประมาณ กระทรวงกลาโหม อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๕ ๒๓ ส.ค. ๕๔ นายเจริญ  ภักดีวานิช 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
  ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๖ ๒๓ ส.ค. ๕๔ นายวศิน  วิวัฒน์นิรันดร
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๗ ๒๓ ส.ค. ๕๔ นายพิสัณท์โชค  รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม  
    พ.ศ. ๒๕๑๘ 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. 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.) 

๑๑๘ 
 

 

๒๙ ส.ค. ๕๔ 
 
 

น.ส. ฐะปะนีย์  จุฬารมย์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 
 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ 
    วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔. สาํเนาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

 

- - 

๑๑๙ ๒๙ ส.ค. ๕๔ น.ส. ปิยนันทน์   
อุตตะระนาค 
พนักงานราชการ 
สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔  อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๐ ๓๐ ส.ค. ๕๔ นายพิสัณท์โชค  รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๑ ๓๐ ส.ค. ๕๔ พลเรือเอก สุรศักดิ์   
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการติดตามสถานะปัจจุบันของ 
  ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. 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.) 

๑๒๒ ๓๑ ส.ค. ๕๔ พลเรือเอก สุรศักดิ์   
ศรีอรุณ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดอํานาจศาลของศาล 
  รัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๓ ๓๑ ส.ค. ๕๔ พ.อ.ดร. พิษณุ  คงมิ่ง 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
๒. สําเนารายงานการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็น กสทช. 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๔ ๑ ก.ย. ๕๔ พ.ต.อ. คมกฤษ   
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๑ ก.ย. ๕๔ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์   
ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ ๒ ก.ย. ๕๔ นายไชยยศ   
อรุณสุริยศักดิ์ 
ผู้ปฏิบัติงานให้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
 

อนุญาต 
๒ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๗ ๕ ก.ย. ๕๔ นายพิสัณฑ์โชค   
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา 
  ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๕ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 



 - ๔๕ - 
 

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.) 

๑๒๘ ๖ ก.ย. ๕๔ น.ส. อุษา  หาสุข 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๙ ๖ ก.ย. ๕๔ นายพิสัณฑ์โชค   
รตารุณ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ ๖ ก.ย.๕๔ นายกิตติ์พงศ์   
เฉลิมศรีสุข 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะ พ.ศ. .... อนุญาต 
๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๑ ๗ ก.ย. ๕๔ นายสมัคร   
เชาวภานันท์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือรวมคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ 
  กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ กสทช. 

อนุญาต 
๗ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๒ ๘ ก.ย. ๕๔ นายเกรียงศักดิ์   
วรมงคลชัย 
เลขานุการ 
คณะกรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ 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.) 

๑๓๓ ๘ ก.ย. ๕๔ นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๔ ๘ ก.ย. ๕๔ นายเฉลิมชัย  ตันติวงศ์ 
หัวหน้าพรรคการเมือง 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๒ 
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๕ ๘ ก.ย. ๕๔ นายคํานูณ  สิทธิสมาน 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาหลักการเสนอญัตติขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการ 
  วิสามัญ ข้อ ๓๘ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 
๒๕๕๑  

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๖ ๘ ก.ย. ๕๔ นายสุครีพ  มีนุ่น 
นักวิชาการ 
ประจําคณะกรรมาธิการ

๑. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๘ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๗ ๑๒ ก.ย. ๕๔ พลอากาศเอก วีรวิท  
คงศักดิ์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
  ประมวลจริยธรรม 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



 - 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.) 

๑๓๘ ๑๓ ก.ย. ๕๔ น.ส. โฆษณี  กําลังศิลป์ 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๙ ๑๓ ก.ย. ๕๔ น.ส. พัชรี  เวชชะ 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๐ ๑๓ ก.ย. ๕๔ น.ส. ศศิกานต์  พรามจร
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของ 
  สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๑ ๑๓ ก.ย. ๕๔ นายวรัชย์  ชวพงศ์ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๒ ๑๔ ก.ย. ๕๔ นายสุชาติ  ตรัยรัตนากร 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๓ ๑๕ ก.ย. ๕๔ น.ส. อารีรัตน์  ศรีลานิล 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ อนุญาต 
๑๕ ก.ย. 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.) 

๑๔๔ ๑๕ ก.ย. ๕๔ นายขวัญประชา  วังสนิท 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๕ ๑๕ ก.ย. ๕๔ พ.ต.อ. คมกฤษ  
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๖ ๑๕ ก.ย. ๕๔ พ.ต.อ. วัชระ  สารคร 
กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
    การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
    กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๗ ๑๕ ก.ย. ๕๔ นายเกรียงศักดิ์   
วรมงคลชัย 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๒ 
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 

อนุญาต 
๑๕ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๘ ๑๖ ก.ย. ๕๔ นายสงคราม  ซึมภิบาล 
ประชาชน 

- สําเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ 
  การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ 
  กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๙ ๑๖ ก.ย. ๕๔ นายสิทธิศักดิ์   
ยนต์ตระกูล 
สมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ อนุญาต 
๑๖ ก.ย. 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.) 

๑๕๐ ๑๖ ก.ย. ๕๔ นายวศิน  วิวัฒน์นิรันดร
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 
๓. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 

อนุญาต 
๑๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๑ ๒๐ ก.ย. ๕๔ นายณัฐเมศร์   
เรืองพิชัยพร 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๓ 
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๒ ๒๐ ก.ย. ๕๔ น.ส. ภัทราภรณ์  มูณี 
ข้าราชการ สํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจําปี ๒๕๕๓ อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๓ ๒๖ ก.ย. ๕๔ นางเตือนใจ  ดีเทศน์ 
กรรมาธิการ 

- สําเนาร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๔ ๒๗ ก.ย. ๕๔ พ.ต.อ. คมกฤษ   
ไวสืบข่าว 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วย 
    ประมวลจริยธรรม 
๒. หนังสือรวมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๕ ๒๙ ก.ย. ๕๔ พ.อ.ดร. พิเชษฐ  จามรี 
กรรมาธิการ 

- สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน 
  ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๒๙ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 



 - ๕๐ - 
 

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.) 

๑๕๖ ๒๙ ก.ย. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 

พ.ต.ท. ทวีศักดิ์  ตู้จินดา
กรรมาธิการ 
 
 
 
 
 
 

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เล่ม ๑) 
๒. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาพระราชบัญญัติคําสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ 
    ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๔. สําเนาพระราชบัญญัตคิวามปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 
    สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๕. สําเนาพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ  
    พ.ศ. ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๙ ก.ย. ๕๔ 

(๑ วัน) 
 

- - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๕๑ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักบริหารงานกลาง  จํานวน  ๓ 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.) 

๑๕๗ ๒๗ ก.ค. ๕๔ นายอนุชา  วินทะไชย 
ประชาชน 

๑. สําเนาประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตัง้ 
    ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวฒุิสภา 
๒. สําเนาประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
    วิธีการตั้งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสภาผู้แทนราษฎร  
    (ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภาใช้ประกาศนี้โดยอนุโลม) 
๓. สําเนาระเบียบวุฒิสภา ว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษา  
    ผู้ชํานาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจํา 
    คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ค. ๕๔ 

 (๑ วัน) 

- - 

๑๕๘ ๒ ส.ค. ๕๔ น.ส. สารี  ลอองศรี  
ข้าราชการ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาที่อยู่สมาชิกวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๙ ๘ ส.ค. ๕๔ น.ส. พรพรรณ  กี้เจริญ 
ข้าราชการสํานักงาน 
เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาโครงสร้างส่วนราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา อนุญาต 
๘ ส.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 - ๕๒ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักงานประธานวุฒิสภา  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.) 

๑๖๐ ๒๙ ก.ค. ๕๔ พ.ต.ต. ชุมไชศักดิ์  
อัครธนอนันต์ 
สถานีตํารวจนครบาล
บางกอกใหญ่ 

- หนังสือร้องเรียน ของ พ.ต.ต. ชุมไชศักดิ์ อัครธนอนันต์  
  (ฉบับจริง) 
   

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๕๔ 
 (๕ วัน) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๕๓ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสํานักการคลังและงบประมาณ  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.) 

๑๖๑ ๒๗ ก.ค. ๕๔ นายอนุชา  วินทะไชย 
ประชาชน 

๑. สําเนาพระราชกฤษฎีกาเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ 
    ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทน 
    ราษฎร และกรรมาธิการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. สําเนาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดรายชื่อ 
    คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ย 
    ประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน 
    และเป็นรายครั้งสําหรับกรรมการ อนุกรรมการ  
    เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓. สําเนาเอกสารเกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการและ 
    อนุกรรมการ ในหนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภา  
    และกรรมาธิการ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ค. ๕๔ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 
 
 


