รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์
๔๖. วารสารสารวุฒิสภา

แจกจ่าย

http://library.
senate.go.th

๔๗. จุลสารข่าววุฒิสภา

แจกจ่าย

-

๔๘. วารสารจุลนิติ

แจกจ่าย

senate.go.th

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สำนัก
ประชาสัมพันธ์

หมายเลข
โทรศัพท์
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘ - ๔๙

สำนัก
๐ ๒๘๓๑  ๙๓๔๘ - ๔๙
ประชาสัมพันธ์
สำนัก
กฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๔๙. วารสารบันทึกเหตุการณ์
วุฒิสภา

แจกจ่าย

-

สำนัก
กรรมาธิการ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๐ - ๔๑

๕๐. วารสารเชิงวิชาการ
Check & Balance

เผยแพร่

-

สำนักกรรมาธิการ
๑, ๒ และ ๓

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๗๔,
๙๑๗๗

๕๑. จุลสารคนสภา

แจกจ่าย

๕๒. วารสารภาษาสาร

แจกจ่าย

-

สำนักพัฒนา ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๐๙
ทรัพยากรบุคคล
สำนักภาษา
ต่างประเทศ

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๕

๕๓. ข่าวประชาสัมพันธ์วุฒิสภา/ เผยแพร่ www.senate.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สำนัก
๐ ๒๒๔๔ ๑๗๒๖ - ๒๗
ประชาสัมพันธ์

๕๔. กฤตภาคข่าวประจำวัน

สำนัก
ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ www.senate.go.th

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๐,
๑๗๒๖ - ๒๗

๕๕. ภาพกิจกรรมประจำวัน
เผยแพร่ www.senate.go.th
วุฒิสภา/สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา             

สำนัก
๐ ๒๒๔๔ ๑๕๖๐ และ
ประชาสัมพันธ์ ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๒๖ - ๒๗

๕๖. ปฏิทินกิจกรรมประจำวัน
วุฒิสภา

สำนัก
๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗ - ๗๘
ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ www.senate.go.th

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
๕๗. ข่าวประกาศสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

เผยแพร่ www.senate.go.th

- ข่าวประกาศรับสมัคร
บุคลากร

สำนัก
บริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๑ - ๖๒

- ข่าวประกาศแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติงาน
ให้สมาชิกวุฒิสภา

สำนัก
บริหารงานกลาง

๐ ๒๒๔๔ ๑๕๕๑

- ข่าวประกาศแต่งตั้ง
ที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ
นักวิชาการ และ
เลขานุการประจำ
คณะกรรมาธิการวุฒิสภา

สำนัก
บริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๐

- ข่าวประกาศ/ประกวดราคา
และจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักการคลัง
และงบประมาณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา*

- ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ห้องรับ - ส่งหนังสือ อาคารรัฐสภา ๒ ชั้น ๑

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๖๑ - ๖๒

เผยแพร่ www.senate.go.th/
inforcenter*

สำนักวิชาการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐ - ๑๒

๕๙. คู่มือการจัดทำรายงาน
การวิจัย

เผยแพร่ www.senate.go.th/
inforcenter*

สำนักวิชาการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๐ - ๑๒

๖๐. คู่มือแนวทางการปฏิบัติตาม เผยแพร่ www.senate.go.th/
มาตรฐานทางคุณธรรมและ
inforcenter*
จริยธรรมของข้าราชการ
และลูกจ้างของสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

สำนักนโยบาย
และแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๔

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๑

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๑ ๙๔๖๙

๓. เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา www.senate.go.th            www.senate.go.th/inforcenter
๔. ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์  
หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๙             หรือ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗

๕๘. คู่มือการบริหารงานวิจัย

* ดูรายละเอียดได้ที่ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

๑. ติดต่อด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ๒ แห่ง
- ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐
๒. ขอรับบริการทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ในข้อ ๑  

คู่มือการปฏิบัติราชการ

๖๑. คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักเทคโนโลยี
วุฒิสภาระบบไปรษณีย์
inforcenter*
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน
และการสื่อสาร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ช่องทางการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕. ขอรับบริการทางโทรสาร   
หมายเลข ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๗๐ หรือ                ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๘
หมายเหตุ
๑. รูปแบบการให้บริการทางเอกสาร ประกอบด้วย
เผยแพร่ : สามารถดูเอกสารที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อาคารสุขประพฤติ หากต้องการสำเนาจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้
แจกจ่าย : สามารถรับเอกสารที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
๒. การเผยแพร่ทาง อินเทอร์เน็ต www.senate.go.th, www.senate.go.th/inforcenter
และ http://library.senate.go.th
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีลักษณะดังนี้
๑. ให้สำเนาข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสาร/แผ่นดิสเก็ต/แผ่นซีดี - รอม
๒. ให้บริการตรวจดูข้อมูลข่าวสารโดยเจ้าหน้าที่
๓. ให้บริการตรวจดูข้อมูลข่าวสารด้วยตนเองโดยสืบค้นข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
๔. ตอบข้อซักถาม รวมถึงให้คำแนะนำทางโทรศัพท์  
คิดค่าธรรมเนียม ดังนี้
- สำเนาข้อมูล หน้าละ ๑ บาท/แผ่นดิสเก็ต แผ่นละ ๕ บาท/แผ่นซีดี - รอม แผ่นละ ๒๐ บาท
ทั้งนี้ ผู้ขอสำเนาข้อมูลต้องนำแผ่นมาเอง
- สำเนาข้อมูลที่มีคำรับรองถูกต้อง อัตราคำรับรองถูกต้อง หน้าละ ๕ บาท    
ยกเว้น
- ส่วนราชการขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร โดยให้นำกระดาษมาแลกเท่าจำนวนที่ขอจัดทำสำเนา
- ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
ข้อมูลด้านการประชุมสภา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

๑. ระเบียบวาระการประชุม
วุฒิสภา
๒. บันทึกการประชุมวุฒิสภา

สำนัก
การประชุม
สำนักรายงาน
การประชุมฯ
สำนักรายงาน
การประชุมฯ
สำนักรายงาน
การประชุมฯ
สำนัก
การประชุม
สำนัก
การประชุม
สำนัก
การประชุม
สำนัก
กฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๕๔

เผยแพร่ www.senate.go.th
เผยแพร่ www.senate.go.th

๓. รายงานการประชุมวุฒิสภา เผยแพร่
๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนน เผยแพร่
๕. ร่างพระราชบัญญัติ/
พระราชบัญญัติ
๖. ญัตติ
๗. กระทู้ถาม
๘. เอกสารประกอบ
การพิจารณาและเอกสาร
ตารางเปรียบเทียบ
ร่างพระราชบัญญัติฯ

เผยแพร่

http://library.
senate.go.th
-

http://library.
senate.go.th
เผยแพร่ http://library.
senate.go.th
เผยแพร่ http://library.
senate.go.th
เผยแพร่ www.senate.go.th

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๖ - ๒๗
๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๖ - ๒๗
๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๖ - ๒๗
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๑ - ๕๒
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๗ - ๔๘
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๙ - ๕๐
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗ - ๘๘
และ
๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๕ - ๙๖

* บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตามมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
ข้อมูลด้านคณะกรรมาธิการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

๙. รายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญ/ เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ
๑, ๒ และ ๓
๑๐. ระเบียบวาระการประชุม เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
ของคณะกรรมาธิการสามัญ/
๑, ๒ และ ๓
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ
๑๑. กำหนดการประชุม/
ตารางการประชุมของ  
คณะกรรมาธิการสามัญ/
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ

เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
๑, ๒ และ ๓

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
ของคณะกรรมาธิการสามัญ/
๑, ๒ และ ๓
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ
๑๓. รายงานการประชุมของ
เผยแพร่ www.senate.go.th, สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
คณะกรรมาธิการสามัญ/
http://library.
๑, ๒ และ ๓
วิสามัญ ในการพิจารณา         
senate.go.th
ร่างพระราชบัญญัติ/ญัตติ
๑๔. รายงานการสัมมนาของ
คณะกรรมาธิการสามัญ/
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ

เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
๑, ๒ และ ๓

๑๕. การเดินทางไปศึกษาดูงาน เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ
๑, ๒ และ ๓
ของคณะกรรมาธิการสามัญ/
วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ
๑๖. การรับรองแขกต่างประเทศ เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักกรรมาธิการ ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๘๕ - ๘๗
ของคณะกรรมาธิการสามัญ/
๑, ๒ และ ๓
     วิสามัญ/อนุกรรมาธิการ

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
ข้อมูลด้านกฎหมาย
๑๗. รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐      

เผยแพร่ www.senate.go.th

๑๘. ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา เผยแพร่ www.senate.go.th
พ.ศ. ๒๕๕๑

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สำนักกฎหมาย

หมายเลข
โทรศัพท์
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

สำนักกฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๑๙. ข้อบังคับการประชุมสภานิติ เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักกฎหมาย
บัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
inforcenter*

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๒๐. ข้อบังคับว่าด้วยประมวล
เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักกฎหมาย
จริยธรรมของสภานิติบัญญัติ
inforcenter*
แห่งชาติและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๒๑. สิทธิประโยชน์สมาชิก
วุฒิสภาและกรรมาธิการ

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet
ข้อมูลด้านกฎหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

๒๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบ เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
ปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา
inforcenter*
บริหารงานกลาง
พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเลข
โทรศัพท์
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๑ – ๖๒
และ
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

ข้อมูลด้านวิชาการ

รายการข้อมูลข่าวสาร            รูปแบบการให้บริการ
เอกสาร
Internet

๓๕. แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเลข
โทรศัพท์

เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
inforcenter*
นโยบายและแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๒

๓๖. แผนปฏิบัติราชการประจำปี เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
inforcenter*
นโยบายและแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

๓๗. แผนปฏิบัติราชการสำนักงาน  เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
เลขาธิการวุฒิสภาใสสะอาด
inforcenter*
นโยบายและแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

๓๘. แผนบริหารความเสี่ยง  
เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
     สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
inforcenter*
นโยบายและแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

๒๗. รายงานการวิจัยของวุฒิสภา เผยแพร่ www.senate.go.th,
http://library.
senate.go.th

สำนักวิชาการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๑ - ๑๒

๒๘. ข้อมูลการติดตามและ
เผยแพร่ www.senate.go.th
ประมวลผลงานของสมาชิก
วุฒิสภา

สำนักวิชาการ

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๑๕ - ๑๖

๓๙. แผนการตรวจสอบประจำปี เผยแพร่ www.senate.go.th/
กลุ่มงาน
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๒๐ - ๒๑
inforcenter*
ตรวจสอบภายใน
๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๐๙

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘ - ๕๐

๔๐. แผนพัฒนาบุคลากร
เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักพัฒนา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
inforcenter*
ทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๒

เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๖ - ๗๗
inforcenter*
นโยบายและแผน

๔๑. รายละเอียดโครงการประจำปี เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
inforcenter*
นโยบายและแผน

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๗๕

๔๒. แผนปฏิบัติการบริหารความรู้ เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักพัฒนา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
km/knowledge ทรัพยากรบุคคล
๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒

๐ ๒๘๓๑ ๙๑๐๘ - ๐๙

เผยแพร่ www.senate.go.th

สำนักกฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๗ - ๘๘

๒๙. รายงานประจำปีของ
เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
inforcenter*
ประชาสัมพันธ์

๒๒. บทบาทอำนาจหน้าทีว่ ฒ
ุ สิ ภา เผยแพร่ www.senate.go.th
(ฉบับการ์ตูน)

สำนัก
ประชาสัมพันธ์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘ - ๕๐

๒๓. กฎหมายที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่

-

สำนักกฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๓๐. รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี

๒๔. รวมกฎหมายประจำปี

เผยแพร่

-

สำนักกฎหมาย

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๐๓ - ๐๔

๒๕. พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๑๘ /
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑/
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๑/
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕/
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘/
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๑

เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
inforcenter*
บริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๑ - ๖๒
และ
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๖๖

๓๑. สรุปผลงานด้านการประชุม เผยแพร่ www.senate.go.th สำนักการประชุม ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๔๗ - ๔๘
ของวุฒิสภา   
๓๒. สรุปผลงานของวุฒิสภา
แจกจ่าย
ในการดำเนินงานด้านต่างๆ

-

สำนัก
ประชาสัมพันธ์

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๔๘ - ๔๙

สำนักภาษา
ต่างประเทศ

๐ ๒๘๓๑ ๙๔๐๗ - ๐๘

ข้อมูลด้านการต่างประเทศ
๓๓. ข้อมูลระบบรัฐสภา
ต่างประเทศ

เผยแพร่ www.senate.go.th

ข้อมูลด้านการบริหารงาน
๓๔. คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
วุฒิสภา และสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

เผยแพร่ www.senate.go.th/
สำนัก
inforcenter*
บริหารงานกลาง

๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๗,
๐ ๒๘๓๑ ๙๓๕๙ และ
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๘

๔๓. แผนปฏิบัติการประหยัด
พลังงาน ของสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักการคลัง
inforcenter*
และงบประมาณ

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙

๔๔. แผนแม่บทเทคโนโลยี
เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักเทคโนโลยี ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๗๒ - ๗๓
สารสนเทศและการสื่อสาร
inforcenter*
สารสนเทศ
ของสำนักงานเลขาธิการ
และการสื่อสาร
วุฒิสภา ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔
๔๕. งบประมาณรายจ่ายประจำปี เผยแพร่ www.senate.go.th/ สำนักการคลัง
ของสำนักงานเลขาธิการ
inforcenter*
และงบประมาณ
วุฒิสภา

๐ ๒๘๓๑ ๙๒๔๙

