๑
ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๑ (1 ตุลาคม – 3๑ ธันวาคม 2562) ของปีงบประมาณ 256๓
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๔๕ ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๒ เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

1

๓ ธ.ค. 6๒

๒

๒๖ ธ.ค. ๖๒

อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
นางสาวชมภารี ชมพูรัตน์
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี
ครั้งที่ ๖/25๖๒ วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม 2562 กระทู้ถาม
๓ ธ.ค. 62
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่เผยแพร่ในสังคม
(1 วัน)
สังคม)
ออนไลน์ของนายจเด็จ อินสว่าง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ ๙/25๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม 2562
เรื่อง การจัดการปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย
ของนายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตงั้ ถามนายกรัฐมนตรี

อนุญาต
๒๗ ธ.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน ๓๙ ราย รวมทั้งหมด ๔๒ เรื่อง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๑๘ ต.ค. 62

นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒

๑๘ ต.ค. 62

น.ส.จุฑาทิพร นานดี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓

๒๑ ต.ค. 62

นาวาโท รังสรรค์ หวานนุม่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔

๒๑ ต.ค. 62

ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒสิ ภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน 3 เรือ่ ง ดังนี้
1. คาสั่งแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
2. คาสั่งแต่งตั้งผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
3. คาสั่งแต่งตั้งผูช้ ่วยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตั้งผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง การพ้นจากตาแหน่งผูช้ ่วยดาเนินงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
18 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
18 ต.ค. 62
(1 วัน)

อนุญาต
21 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
21 ต.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๕

๒๑ ต.ค. 6๒

ผศ.ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖

๒๑ ต.ค. 6๒

๗

๒๙ ต.ค. 6๒

เรือเอกเภสัชกร ชิดชนกสิทธิ์
วัฒนศิรธิ ร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พลตรี ณกานต์ กลัดสวัสดิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐ ต.ค. ๖๒

นายวันชัย อุ่นสกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐ ต.ค. ๖๒

น.ส.เนตินนั ท์ ศาสนนันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘
๙

๑๐

๗ พ.ย. ๖๒

พ.ท.จารูญ อินธนู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตั้งผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง การพ้นจากตาแหน่งผู้ช่วยดาเนินงาน
ของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
21 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
21 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
29 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
30 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
30 ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔

ลาดับ
ที่
๑๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๘ พ.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
นายอานวย เดชสอน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒

13 พ.ย. 62 นางวายุพา วงศ์วิกรม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓

13 พ.ย. 62 นายจรูญศักดิ์ สุชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔

13 พ.ย. 62 นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๕

๑3 พ.ย. 62 พันเอก ณฐพล ดังสท้าน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖

15 พ.ย. 62 พลเอก ประสาท สุขเกษตร
สมาชิกวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๘ พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
13 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
13 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
13 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
13 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
15 พ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๗

๑๙ พ.ย. 6๒

นายวิศิษฎ์ วิชาศิลป์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘

๑๙ พ.ย. 6๒

นายทองคูณ จันทปัญญา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙

๒๐

21 พ.ย. 62 พันตรีหญิง นิรชา บุญแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
22 พ.ย. 62 น.ส.พิมพ์นาภา ปุณณเกียรติกร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๑

22 พ.ย. 62 นางปาริชาติ ทัพภะสุต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒

2 พ.ย. 62

น.ส.ชญาณิศ สุทธิแสน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
และผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ประวัติการทางาน
ของนายพิเชษ สุนทรพิพิธ
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
1๙ พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
1๙ พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
25 พ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๖

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓

25 พ.ย. 62 นายนรเทพ บุญเก็บ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๔

27 พ.ย. 62 นางสายพิณ โชติพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

2๕

27 พ.ย. 62 นายวิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

2๖

28 พ.ย. 62 นางธศิกาญจน์ อิงคนินนั ท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

2๗

2 ธ.ค. 62

นายธวัชชัย พลอยกิตติกูล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
1. สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรื่อง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
2. สาเนาหนังสือรับรองการดารงตาแหน่งผูช้ านาญการ
ประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทัว่ ไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
25 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
27 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
27 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
28 พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
2 ธ.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๗
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

2๘

3 ธ.ค. 62

นายปรเมษฐ์ แดนคงยิง่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

2๙

3 ธ.ค. 62

นางสลิลรัตน์ รตารุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐

3 ธ.ค. 62

นายอธิโชค วินทกร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๑

๑๑ ธ.ค. ๖๒ จ.อ.หญิง สุภาพร ตะโกอินทร์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๒

๑๑ ธ.ค. ๖๒ นางทัศนา ยุวานนท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๓

๑๖ ธ.ค. ๖๒ น.ส. พัชรี ธรรมปรีชา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชานาญการประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
3 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
3 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
3 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๑ ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๑ ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ ธ.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓๔

๑๘ ธ.ค. ๖๒ นายวีระศักดิ์ โควสุวรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๕

๑๘ ธ.ค. ๖๒ นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

3๖

23 ธ.ค. 62 นายจรัส ทองนุ่น
บุคคลในวงงานรัฐสภา

3๗

24 ธ.ค. 62 นายชาญวุฒิ ดีเอี่ยม
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
26 ธ.ค. 62 พล.ต.ท. สมบัติ
มิลนิ ทจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
26 ธ.ค. 62 นายทองคูณ จันทร์ตา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

3๘
3๙

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
23 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
24 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
26 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
26 ธ.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓๔

11 ธ.ค. 62 นางจุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓5

23 ธ.ค. 62 นายจรัส ทองนุ่น
บุคคลในวงงานรัฐสภา

36

24 ธ.ค. 62 นายชาญวุฒิ ดีเอี่ยม
สานักบริหารงานกลาง
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
26 ธ.ค. 62 พล.ต.ท. สมบัติ
มิลนิ ทจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
26 ธ.ค. 62 นายทองคูณ จันทร์ตา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

37
38

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้ชว่ ยดาเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานบริหารงานทั่วไป)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)
- สาเนาคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
เรือ่ ง แต่งตัง้ ผู้เชี่ยวชาญประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
(กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
- หนังสือทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา
(กลุม่ งานทะเบียนประวัตแิ ละสถิติ)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
11 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
23 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
24 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
26 ธ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
26 ธ.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๐

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน ๙ ราย รวมทั้งหมด ๒๐ เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑

๓ ต.ค. ๖๒

นางสาวรัมภา เผ่าสุริยะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒

๒๑ ต.ค. ๖๒

๓

๒๕ ต.ค. ๖๒

นางฤทัยรัตน์ แก้วปาน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายคมสัน นิคมคณารักษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือสรุปผลงาน ๖ ปี ของวุฒิสภา
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙)
๓. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
๔. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
๕. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
๖. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
- เอกสารเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบการอนุมตั ิรับซื้อ
ไฟฟ้าและทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นที่ สปก.
- เอกสารเล่มที่ ๒๒ คาสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม
วุฒิสภา (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓ ต.ค. 62
(1 วัน)

อนุญาต
๒๑ ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๔

๓๐ ต.ค. ๖๒

น.ส. ประกายเพ็ชร ศิรริ ักษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕

๑ พ.ย. ๖๒

๖

๑๓ พ.ย. ๖๒

นายชรินทร์ แพนไธสง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวรัมภา เผ่าสุริยะ
บุคคลกรวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๑๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
๑. ผลงานของวุฒิสภาในช่วงการใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. หนังสือสรุปผลงาน ๖ ปี ของวุฒิสภา
(พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙)
๓. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
๔. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
๕. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
๖. หนังสือสรุปผลงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ พ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๗

๒๐ พ.ย. ๖๒

๘

๒๖ พ.ย. ๖๒

๙

๑๗ ธ.ค. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

นายภัทรินทร์ พนมชัย
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายจาเป็น ชุม่ มะโน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภา
สามัญ

นายสุพัฒน์ โพธิเ์ งิน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑. บันทึกการประชุมคณะอนุฯ ป้องกันการทุจริตฯ
ในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่อง
การทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรือ่ งการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา

- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้ง ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
2๐ พ.ย. 62
(๑ วัน)
อนุญาต
2๖ พ.ย. 62
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ธ.ค. 62
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๓

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน ๕ ราย รวมทั้งหมด ๑๒ เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑
๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๘ ต.ค. ๖๒
๔ พ.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
นางสาวพิณฌ์นภัส บุญศรีติรตั น์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
- ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจา
อนุญาต
สภา
๘ ต.ค. 62
(1 วัน)
รายงานประจาปีของหน่วยงาน จานวน ๕ เรื่อง ดังนี้
อนุญาต
๑. หนังสือรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สานักงาน
๔ พ.ย. 62
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
(1 วัน)
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๕๙
๒. หนังสือรายงานประจาปี ๒๕๖๑ ของกองทุนการออม
แห่งชาติ
๓. หนังสือรายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรและ
ขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔. หนังสือรายงานกิจการประจาปีงบดุล บัญชีกาไรและ
ขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. หนังสือรายงานสรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมของทุน
หมุนเวียนประจาปีบญ
ั ชี ๒๕๖๑

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๔
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๓

๑๘ พ.ย. ๖๒

๔

๒๑ พ.ย. ๖๒ นายอดิสรณ์ เนตรทอง
ข้าราชการสานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา
๒๕ พ.ย. ๖๒ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
รายงานประจาปีของหน่วยงาน จานวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. หนังสือรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามพระราชบัญญัตวิ ิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๑ รายจ่ายงบกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. หนังสือรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๕๑ รายจ่ายบูรณาการ/รายจ่ายบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. รายงานการตรวจสอบสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง
การสร้างคนดีคนเก่งสู้สงคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่าง
ยั่งยืน
พระราชกาหนดและรายงานประจาปีของหน่วยงาน
จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๖๒ (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)
๒. หนังสือรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตรา
พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ย. 62
(1 วัน)

อนุญาต
๒๑ พ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ พ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๕

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๖

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๑ จานวน ๑๘ ราย รวมทั้งหมด 2๕ เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑

๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๑๖ ก.ย. ๖๒

๑๐ ต.ค. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

นายเสถียร เจริญเหรียญ
วิศวกรใหญ่ ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

๑. สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
๒. สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญด้านนโยบายการผัง
เมืองและการพัฒนาเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
ของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญปรับปรุงกฎหมายผังเมือง

นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุ
การตายของปลากระเบนราหูในแม่นา้
แม่กลองของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
ข้อมูลในส่วนนี้จัดทา
เสร็จ
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๒
อนุญาต
(๘ ต.ค. ๖๒)
(๑ วัน)

อนุญาต
(๑๐ ต.ค. ๖๒)
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
ในวันที่รับเรื่อง
ข้อมูลที่ขอนั้น
บางส่วน
ยังจัดทาไม่แล้ว
เสร็จ
และแจ้งให้ผู้ขอ
ทราบแล้ว ต่อมา
สานักรายงานการ
ประชุมและชวเลข
ได้ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว จึง
จัดส่งมายังกลุ่ม
งานบริการ
เอกสารอ้างอิงฯ
เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.
๖๒
ดังนั้น จึงได้
จัดส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้แก่
ผูข้ อเมื่อวันที่ ๙
ต.ค. ๖๒

๑๗
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๓

๑๑ ต.ค. ๖๒

พลตารวจเอก สถาพร หลาวทอง
กรรมการ ป.ป.ช.
ประธานคณะอนุกรรมการ

๔

๑๖ ต.ค. ๖๒

๕

๒๑ ต.ค. ๖๒

๖

๒๕ ต.ค. ๖๒

นางศิริภรณ์ เตลผล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายกิตติศกั ดิ์ รินทะนา
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวสุวรรณา สุพงษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- ขอให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดส่งเอกสารรายงาน
ผลการพิจารณาศึกษาปัญหารถเข็นกระเป๋าในสนามบิน
สุวรรณภูมขิ องคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
ติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น
ไปยังสานักงาน ป.ป.ช.
- สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตาม
ด้านพลังงานฟอสซิลในคณะกรรมาธิการการพลังงาน
- สาเนาบันทึกการประชุมพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
- สาเนาผลการศึกษาโครงการขุดคลองไทย

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
(๑๘ ต.ค. ๖๒)
๗ วัน

อนุญาต
(๑๖ ต.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๒๑ ต.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๒๕ ต.ค. ๖๒)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๘
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๗

๒๕ ต.ค. ๖๒

สานักงาน ป.ป.ช.

๘

๒๙ ต.ค. ๖๒

นายเมธี แสนสี
พนักงานราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๙

๑ พ.ย. ๖๒

นายพลชัย พิพิธวรกุล
ประชาชนทัว่ ไป

๑๐

๗ พ.ย. ๖๒

นางสาวสิรภัทร พิมพ์แก้ว
(ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน)
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารคาสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม
วุฒิสภาแต่งตั้งนายวศินโรจน์ ธนเกริกเกียรติ เคยได้รบั
แต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการ
คมนาคม วุฒิสภา และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
สานักงาน ป.ป.ช.
- สาเนาถ่ายเอกสารคาสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม
วุฒิสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๒
และครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๒
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑. สาเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุการ
ตายของปลากระเบนราหูในแม่น้าแม่กลองของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
(๓๑ ต.ค. ๖๒)
๖ วัน

อนุญาต
(๒๙ ต.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๒๙ ต.ค. ๖๒)
๖ วัน
อนุญาต
( ๗ พ.ย. ๖๒)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๙

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑

๑๔ พ.ย. ๖๒

นายวุฒิชัยย์ ลีละวัฒนพงษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๒

๑๔ พ.ย. ๖๒

นายวนวัฒน์ เวชกิจ
ข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๒. สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
ของคณะกรรมาธิการ
(๑) ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๒) ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ... สภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างประราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ....(พ.ศ. ๒๕๖๒)
๒. สาเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....(พ.ศ. ๒๕๖๒)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

อนุญาต
(๑๔ พ.ย. ๖๒)
๑ วัน

อนุญาต
(๑๘ พ.ย. ๖๒)
๔ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๓

๑๕ พ.ย. ๖๒

๑๔

๒๑ พ.ย. ๖๒

๑๕

๓ ธ.ค. ๖๒

๑๖

๑๒ ธ.ค. ๖๒

๑๗

๑๓ ธ.ค. ๖๒

๑๘

๑๗ ธ.ค. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
นางสาวชนิตา โอวรารินท์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายสุพัฒน์ โพธิ์เงิน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายกิตติศกั ดิ์ รินทะนา
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายณัฐพล สิงห์สริ ิสิทธิ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาววรารัตน์ วงษ์ชา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวกมลทิพย์ จันทวาส
ประชาชน

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหาร
จัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
- สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
- สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
- สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ....
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิง่ บ่งชี้ทาง
ภูมศิ าสตร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) ในชั้นกรรมาธิการ
และในชั้นวุฒสิ ภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
(๑๕ พ.ย. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๒๑ พ.ย. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๓ ธ.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๑๒ ธ.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๑๓ ธ.ค. ๖๒)
๑ วัน
อนุญาต
(๑๙ ธ.ค. ๖๒)
๒ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๒. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองสิ่งบ่งชีท้ างภูมิศาสตร์
พ.ศ. ....
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสิง่ บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. ....
(สภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๒

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน ๒ ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๒๑ พ.ย. ๖๒

พันตารวจโท ภาสกร ปกปิงเมือง
รองผู้กากับการ (สอบสวน)

๒

๑๗ ธ.ค. ๖๒

นายไพบูลย์ นิติตะวัน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรือ่ ง
ร้องเรียนกรณีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผย
ความลับของทางราชการ และพนักงานสอบสวน
สถานีตารวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีห่ รือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ
๑. บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
วุฒิสภา
๒. บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการป้องกัน
การทุจริต และตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
ในคณะกรรมาธิการการศึกษา ตรวจสอบ
เรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๕ พ.ย. ๖๒
(๔ วัน)
อนุญาต
๒๔ ธ.ค. ๖๒
(๗ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๓

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน ๖๐ ราย รวมทั้งหมด ๘2 เรื่อง
ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๑ ต.ค. ๖๒

๒

๒ ต.ค. ๖๒

๓

๓ ต.ค. ๖๒

๔

๔ ต.ค. ๖๒

๕

๘ ต.ค. ๖๒

๖

๙ ต.ค. ๖๒

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

นายกฤติน ผูกพัน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายวิวัฒน์ ดวงประเสริฐ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.สุคนธ์พิชา รัตนะ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางปิยภรณ์ จุลละนันทน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.อรอุมา รัตนบรรณกิจ
พนักงานราชการ

- กระบวนการตราพระราชบัญญัติ

น.ส.กาญจนา ประสพจันทร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๔

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๗

๙ ต.ค. ๖๒

๘

๑๐ ต.ค. ๖๒

๙

๑๑ ต.ค. ๖๒

๑๐

๑๑ ต.ค. ๖๒

๑๑

๑๑ ต.ค. ๖๒

๑๒

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส.วรารัตน์ วงษ์ชา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.วิภารัตน์ เพียราช
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายเรวัต วรรณนุรกั ษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภารัฐสภา
น.ส.ลักขณา วงษ์จนั ทร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายพงศกร อาษาราษฎร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๕ ต.ค. ๖๒ นางภาณุมาศ วราหะไพฑูรย์
๑
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
จานวน ๒๐ เล่ม
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
จานวน ๑๐ เล่ม
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
จานวน ๕ เล่ม
๑. หนังสือพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก.ป.)
๒. หนังสือพระราชบัญญัติมาตรการกากับและติดตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๕

ลำดับ
ที่

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘ ต.ค. ๖๒ นางรัตนา ชัชวาลรัตน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ ต.ค. ๖๒ ร.อ.ธีรธรรม วรรณโกวิท
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ ต.ค. ๖๒ นายบรรหาร กาลา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ ต.ค. ๖๒ น.ส.อมรรัตน์ อินนุมาตร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ ต.ค. ๖๒ นายไกรฤกษ์ ต่วนภูษา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๒๕๖๐ (ก.ป.)
๓. หนังสือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก.ป.)
๔. หนังสือพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ก.ป.)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จานวน ๓ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถนุ ายน ๒๕๖๒)
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๒๘ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๖

ลำดับ
ที่
๑๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.นัยนา ชาติชิงเชาว์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.ศิริพร เมืองแก้ว
พนักงานราชการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๐ ต.ค. ๖๒ นางกิจจา ฟักจันทร์
๐
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๑ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นายณัทกฤช เปล่งรัศมี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ ๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.สุพิชฌาย์ เกษโกมล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ ๓๐ ต.ค. ๖๒ นางวาสนา มั่งมี
กรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๕๐ เล่ม

๑๙
๒๐

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔๒๐ เล่ม
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๗

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๒๔

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.วาสนา ธงทอง
กรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๕

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.สุชาดา โหหาเรือง
กรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม

๒๖

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายไพสิฐ ลีพลากร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ นางสุภัทรินทร์ ไชยชาดา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.ปนัดดา เกษมสุขวิวัฒนา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ นายธงไท ไชยหิรญ
ั การ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม

๒๗
๒๘
๒๙

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๗๕๐ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒ เล่ม

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๘

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายนรพนธ์ โชคเจริญพัฒนกิจ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ นายสุภณัฐ ศิริทอง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.หทัยมาศ หมีกุละ
พนักงานราชการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๐ เล่ม

๓๓

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.พิณฌ์นภัส บุญศรีติรตั น์
พนักงานราชการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

๓๔

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายภานุพงศ์ ดีแก้ว
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๓๕ เล่ม

อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

๓๕

๓๐ ต.ค. ๖๒ นายปฏิมา แสนเดช
พนักงานราชการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญาต
๓๕ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

๓๐
๓๑
๓๒

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๓๐ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๒๙

ลำดับ
ที่
๓๖
๓๗
๓๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.อัจฉรา นุตาลัย
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ต.ค. ๖๒ น.ส.จันทิมา นันทวงษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๑ ต.ค. ๖๒ นายพงศกร อาษาราษฎร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓๙

๑ พ.ย. ๖๒

น.ส.นวลละหงส์ คามุงคุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔๐

๖ พ.ย. ๖๒

๔๑

๗ พ.ย. ๖๒

นางนฤมล เผือกอาไพ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายจรูญศักดิ์ สุชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๕ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ – ๒
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๒๐ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๕๐ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๑ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๐
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๔๒

๗ พ.ย. ๖๒

นางพรรษพร เปี่ยมจิตรสุข
ข้าราชการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

๔๓

๗ พ.ย. ๖๒

๔๔

๗ พ.ย. ๖๒

น.ส.วชิรานุช ข้อสกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายกร กาญจนพัฒน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๔๕

๘ พ.ย. ๖๒

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
จานวน ๖ เล่ม
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๑๕ เล่ม
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๔ เล่ม

๔๖

๘ พ.ย. ๖๒

นายทักษิณ เครือบุญ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.ลัดดาวัลย์ สมบูรณ์กิจชัย
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
(มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ก.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๑

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๔๗

๑๑ พ.ย. ๖๒ นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
กรรมาธิการ

๔๘

๑๒ พ.ย. ๖๒ น.ส.ภรณ์ธติ า คาศรี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ พ.ย. ๖๒ น.ส.อิสริยา รัษฎาเพชร
พนักงานราชการ

๔๙
๕๐

๑๕ พ.ย. ๖๒ นางยุพา โอภาสรัตน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๔. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)
๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
(มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
๔. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๑๕ เล่ม
- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ – ๒
- ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ – ๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๒ ก.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๒

ลำดับ
ที่
๕๑
๕๒

๕๓
๕๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๑ พ.ย. ๖๒ น.ส.สุธาทิพย์ สมัครการ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ พ.ย. ๖๒ นายกาญจน์สุชล หลงวงศ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒๖ พ.ย. ๖๒ น.ส.ธัญชนก วิริยะมงคลชัย
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๗ พ.ย. ๖๒ นางปิยภรณ์ จุลละนันทน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒) จานวน ๑๕ เล่ม
๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑
(มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
๔. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๖ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๓
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๕๕

๔ ธ.ค. ๖๒

๕๖

๖ ธ.ค. ๖๒

๕๗

๑๑ ธ.ค. ๖๒ น.ส.ปรียากร ชืน่ วิโรจน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๓ ธ.ค. ๖๒ น.ส.นธิดา ศรีอุตะ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕๘

น.ส.ระวีวรรณ ศรประทุม
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายวิรัช แสงโชติ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ , ๒
๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๔ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๑ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๔

ลำดับ
ที่
๕๙

๖๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๑๘ ธ.ค. ๖๒

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส.อมรรัตน์ โม้ชัย
ข้าราชการรัฐสภา

๑๘ ธ.ค. ๖๒ นายธนิสร ยอดอินทร์
ข้าราชการรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒
(มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒)
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๓
(พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒)
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔
(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๘ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๕

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน ๘ ราย รวมทั้งหมด ๑๓ เรื่อง
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๔ ต.ค. ๖๒

นายชัยวัฒน์ สุกทอง
นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

๒

๙ ต.ค. ๖๒

นางนลินี วีระผล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑.บันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
๒.บันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๓.บันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
- การขอข้อมูลใบประมวลผลแสดงตนเพื่อลงมติ
การพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
(ในสัดส่วน ซึ่งทีป่ ระชุมลงมติเลือก สมาชิกวุฒิสภา
เป็นกรรมาธิการ วิสามัญกิจการวุฒิสภา จานวน ๑๑ คน
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๑
วรรคหนึง่ ) สาเนาบัตรออกเสียงลงคะแนนเลือก
กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครัง้ ทีห่ นึ่ง) วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๘ ต.ค. ๖๒
(๕ วัน)

อนุญาต
๙ ต.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๖
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๓

๑ พ.ย. ๖๒

นายพลชัย พิพิธวรกุล
ประชาชนทัว่ ไป

๔

๑๓ พ.ย. ๖๒

นายวนวัฒน์ เวชกิจ
ข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- การขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ.๒๕๕๙) ในชัน้ สภา
นิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ จานวน ๒ ครัง้ ได้แก่
๑. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๕๗/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘
๒. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ขอข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในชั้นกรรมาธิการ และชัน้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ จานวน ๒ ครั้ง
ได้แก่
๑. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๘๘/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๖๒
(๗ วัน)

อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๒
(๒ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๗
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๕

๑๓ พ.ย. ๖๒

นายชัยชนะ หนูอินทร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖

๑๕ พ.ย. ๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย
บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา

๗

๒ ธ.ค. ๖๒

นางสาวธนพร จิตต์อารีย์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- ขอสาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่รายงานประจาปี ๒๕๖๐
ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒)

๘

๑๘ ธ.ค. ๖๒ นางสาวกมลทิพย์ จันทวาส
ประชาชน

- ขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา จานวน ๒ ครั้ง ได้แก่
๑. สาเนารายงานการประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๑๖
(สมัยสามัญนิติบญ
ั ญัติ) วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
๒. สาเนารายงานการประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๑๖
(สมัยสามัญนิติบญ
ั ญัติ) วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- ขอข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา ในการพิจารณา
รายงานประจาปี ๒๕๖๐ ศาลรัฐธรรมนูญ จานวน ๑ ครั้ง
คือ ครัง้ ที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่
๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
- ขอบันทึกการออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๒
(๒ วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ย. ๖๒
(๔ วัน)
อนุญาต
๒ ธ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๐ ธ.ค. ๖๒
(๓ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๓๘
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสำนักกรรมำธิกำร ๓ จานวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๔ เรือ่ ง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๔ ต.ค. ๖๒

๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

นายชัยวัฒน์ สุกทอง
นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๒๑ พ.ย. ๖๒ นายธีรัตน์ บางเพ็ชร
พนักงานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญ
(ด้านคดี) หัวหน้าพนักงาน
ไต่สวน สานักไต่สวนการทุจริต
ภาครัฐ ๒ สานักงาน ป.ป.ช.

อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน)
- บั น ทึ ก การประชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณา
อนุญาต
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. .... ๗ ต.ค. ๖๒
(พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๓ วัน)
๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
อนุญาต
ทั้งหมด ซึง่ เกี่ยวข้องกับ การพิจารณาตรวจสอบ
๒๕ พ.ย. ๖๒
การปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของเลขาธิการคณะกรรมการ
(๔ วัน)
การอาชีวศึกษา
๒ สรุปผลการพิจารณาเรื่อง “ขอให้ตรวจสอบการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบของเลขาธิการคณะกรรมาธิการ
อาชีวศึกษา กรณีเสนอเรือ่ งจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
โดยไม่ปฏิบตั ติ ามขั้นตอนของกฎหมาย”
๓. หนังสือขอให้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่โดยมิชอบของเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีเสนอเรื่องจัดตัง้
สถาบันการอาชีวศึกษาโดยไม่ปฏิบัตติ ามขั้นตอนของ
กฎหมาย

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน ๑๔๕ ราย รวมทั้งหมด ๒๐๓ เรื่อง ดังนี้
ลำดับ

ผู้ขอข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน
(รำย)

กำรเปิดเผย (เรื่อง)
คิดเป็น
ไม่
อนุญำต
ร้อยละ อนุญำต อนุญำต บำงส่วน

1

สมาชิกรัฐสภา

2

๒

กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ

๓

บุคคลในวงงานรัฐสภา
หน่วยงานศาล

4
40

2๗

7
50

1

1

3

หน่วยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ

9

6

12

๖

หน่วยงานราชการภายใน

83

58

113

๗

นิสิต/นักศึกษา

2

1

4

๘

ประชาชน / สื่อมวลชน

4

3

8

๑4๕

๑๐0

20๓

๔
๕

รวม

1
3

ประเภทผู้ขอข้อมูลข่ำวสำร มำกที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1
หน่วยงำนรำชกำรภำยใน
ลำดับที่ 2
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ
ลำดับที่ 3
หน่วยงำนรำชกำรภำยนอก / รัฐวิสำหกิจ

3

สรุปกำรให้บริกำร
ไตรมำสที่ ๑ (1 ตุลำคม – 3๑ ธันวำคม 2562)
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
แผนภูมิกำรเปิดเผยข้อมูลแยกตำมประเภทผู้ขอ

หน่วยงำนรำชกำรภำยใน
58%
นิสิต/นักศึกษำ
1%

ประชำชน/สื่อมวลชน
3%

สมาชิกรัฐสภา
1%

หน่วยงำนรำชกำร
ภำยนอก/รัฐวิสำหกิจ
6%

กรรมำธิกำร/ อนุ
กรรมำธิกำร
3%

หน่ วยงานศาล
1%

บุคคลในวงงำน
รัฐสภำ
27%

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๑ (1 ตุลาคม – 3๑ ธันวาคม 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน ๑4๕ ราย รวมทัง้ หมด 20๓ เรือ่ ง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ 6 ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นวุฒิสภา /สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
๑.๒ สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.๓ สำเนำบันทึกกำรประชุมวุฒสิ ภำ
๑.๔ สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
1.๕ สำเนำวีดิทัศน์กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.๖ สำเนำร่ำงพระรำชบัญญัต/ิ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัฐฎำกร
1.๗ สำเนำหลักกำรและเหตุผล ควำมเป็นมำและสำระสำคัญ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.๘ หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.๙ สำเนำข้อมูลใบประมวลผลกำรแสดงตนเพื่อลงมติ
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.1๐ สำเนำข้อมูลบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนน
1.11 สำเนำบันทึกกำรประชุมร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.12 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
เกี่ยวกับพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
1.13 สำเนำรำยงำนพิจำรณำศึกษำเรื่องต่ำง ๆ
1.14 หนังสือสรุปสำระสำคัญประวัตแิ ละควำมเป็นมำ
ในกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ

2

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา/สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ/
2.1 หนังสือทำเนียบสมำชิกวุฒิสภำ
2.2 สำเนำคำสั่งสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
ผูเ้ ชี่ยวชำญประจำตัวสมำชิกวุฒิสภำ,ผู้ชว่ ยดำเนินงำน
ของสมำชิกวุฒิสภำ,กำรพ้นจำกตำแหน่ง

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
23
24

3๙

4๒

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

3

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะทางาน
3.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และคณะอนุกรรมำธิกำร
3.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/
คณะอนุกรรมำธิกำร
๓.๓ สำเนำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3.4 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำ
3.5 สำรบบกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำ
๓.๖ ประกำศวุฒิสภำเรื่องตัง้ คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำ
สภำ
๓.๗ ญัตติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำง
๓.๘ เอกสำรคำสัง่ คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วุฒิสภำ
๓.๙ คัดลอกไฟล์รำยงำน
3.10 หนังสือขอให้คณะกรรมำธิกำรศึกษำ วุฒิสภำ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
4.1 สำเนำพระรำชบัญญัติ
4.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
๔.๓ หนังสือรวมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๔.๔ หนังสือรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
๔.๕ หนังสือพระรำชบัญญัตกิ ำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
๔.๖ หนังสือสรุปสำระสำคัญ ประวัตแิ ละควำมเป็นมำ
ในกำรพิจำรณำพระรำชบัญญัติ
๔.๗ หนังสือแนวทำงกำรวิเครำะห์ร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยกำรเงินตำมบทบัญญัติรฐั ธรรมนูญ
๔.๘ พระรำชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติสง่ เสริม
กำรพัฒนำและคุม้ ครองสถำบันครอบครัว
๔.๙ กระบวนกำรตรำพระรำชบัญญัติ
๔.๑๐ บันทึกกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ

4

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
20
28

15

17

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

5

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 หนังสือข้อบังคับและระเบียบวุฒิสภำ ปี 25๕๑
5.๒ หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 25๕๗
5.๓ หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 25๕๙
5.๔ หนังสือข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. 2562
๕.๕ ประมวลจริยธรรมของสมำชิกวุฒิสภำ
๕.๖ หนังสือกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ

6

ข้อมูลข่าวสารอื่น
๖.1 วำรสำรจุลนิติ
๖.2 สำเนำรำยชื่อผูบ้ ริหำรสำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๖.3 รำยชื่อแต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรฯ
๖.๔ หนังสือเอกสำรคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ำมของ
สมำชิกวุฒิสภำ
๖.๕ หนังสือเพื่อส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทอำนำจหน้ำที่
ของวุฒิสภำ
๖.๖ รำยงำนกำรสัมมนำ
๖.๗ หนังสือบทสรุปสำหรับผู้บริหำรภำษำไทย รำยงำน
กำรวิจัย
๖.๘ หนังสือบทสรุปสำหรับผู้บริหำรภำษำอังกฤษ รำยงำน
กำรวิจัย
๖.๙ หนังสือวุฒิสภำตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
6.๑๐ หนังสือเพื่อส่งเสริมควำมรูเ้ กี่ยวกับทบบำทอำนำจ
หน้ำที่ของวุฒิสภำ
๖.๑๑ หนังสือทีร่ ะลึกเนื่องในกำรถวำยผ้ำพระกฐิน
พระรำชทำนของวุฒสิ ภำ
๖.๑๒ หนังสือสรุปผลงำน ๖ ปี ของวุฒิสภำ
๖.๑๓ เอกสำรเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบกำรอนุมัตริ ับซื้อ
ไฟฟ้ำและทำสัญญำซือ้ ขำยไฟฟ้ำ
๖.๑๔ เอกสำรเล่มที่ ๒๒ คำสัง่ คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม
วุฒิสภำ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
30
35

18

57

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)

6.15 หนังสือรำยงำนประจำปี
๖.๑๖ ผลงำนของวุฒิสภำในช่วงกำรใช้บังคับรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
6.17 หนังสือรวมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญ
6.18 หนังสือพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. 2560
6.19 หนังสือพระรำชบัญญัติ
6.20 หนังสือประมวลกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำร
ฝ่ำยรัฐสภำ ๑ – ๒
รวมทั้งหมด

14๕

(หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท)

20๓

-

-

30
28

23 24
20

10
15
17

ข้อมูลข่ำวสำรอื่น ๆ

๓๙

ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 9
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

จำนวน (รำย)

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกฎหมำยที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

40

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ/คณะอนุกรรมำธิกำร/และคณะทำงำน

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ/
สมำชิกวุฒิสภำ

20

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ/
ร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ ๑
(1 ตุลาคม - 3๑ ธันวาคมน 2562)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
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50
57

๔๒
35

30

18

0

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
แยกการให้บริการสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด ๑๘ สานัก มีการให้บริการจานวน ๙ สานัก โดยแยกได้ดังนี้

1

สำนักประชำสัมพันธ์

จำนวน
(รำย)
๒

2

สำนักบริหำรงำนกลำง

3๙

4๒

๓

สำนักวิชำกำร

๙

๒๐

๔

สำนักกำรประชุม

5

12

๕

สำนักกรรมำธิกำร 1

1๘

๒5

๖

สำนักกรรมำธิกำร 2

๒

3

๗

สำนักกฎหมำย

๖๐

๘2

๘

สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

๘

๑๓

๙

สำนักกรรมำธิกำร 3

๒

4

1๔๕

๒๐๓

ลำดับ

สำนัก

รวม

จำนวน
(เรือ่ ง)
๒

กำรให้บริกำรจำกสำนักต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร มำกที่สุด 3 ลำดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 สำนักกฎหมำย มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร
ลำดับที่ 2 สำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน ๖๐ รำย
จำนวน ๓๙ รำย

ลำดับที่ 3 สำนักกรรมำธิกำร ๑ มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน ๑8 รำย

ไตรมำสที่ ๑ (1 ตุลำคม - 3๑ ธันวำคม 2562)
ของปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓
แผนภูมิกำรให้บริกำรจำกสำนักต่ำงๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร
จำกทั้งหมด 18 สำนัก
จำนวน (รำย)

จำนวน (เรื่อง)
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