ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน – 3๐ มิถุนายน 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน ๑๐๑ ราย รวมทัง้ หมด ๑40 เรือ่ ง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ 6 ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
1.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
1.3 สำเนำวีดิทัศน์กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ/
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.4 สำเนำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.5 สำเนำหลักกำรและเหตุผล ควำมเป็นมำและสำระสำคัญ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.6 หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.7 สำเนำข้อมูลใบประมวลผลกำรแสดงตนเพื่อลงมติ
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.8 สำเนำข้อมูลบันทึกกำรออกเสียงลงคะแนน
๑.๙ สำเนำบันทึกกำรประชุมร่ำงพระรำชบัญญัติ
๑.10 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
เกี่ยวกับพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดตั้งกระทรวงกำรอุดมศึกษำ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
สมาชิกวุฒิสภา
2.1 สำเนำบัตรประจำตัวสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
2.2 สำเนำประวัติสมำชิกวุฒิสภำ
2.๓ สำเนำทะเบียนบ้ำนสมำชิกวุฒิสภำ
2.๔ ทำเนียบข้อมูลสมำชิกสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
2.๕ ประวัติกำรดำรงตำแหน่ง
2.๖ สำเนำที่อยู่ และไฟล์ Excel ของสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2.๗ สำเนำเอกสำรคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ำมของสมำชิกวุฒิสภำ
๒.๘ สิทธิประโยชน์สมำชิกวุฒิสภำ

2

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
๒๐
๓๓

๗

๘

ลาดับ

3

4

5

ประเภทข้อมูลข่าวสาร
๒.๙ ประวัติกำรดำรงตำแหน่งกรรมำธิกำรของสมำชิกสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ
๑๐.๑ สำเนำรำยชือ่ สมำชิกวุฒิสภำพร้อมที่อยู่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะทางาน
3.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และคณะอนุกรรมำธิกำร
3.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/
คณะอนุกรรมำธิกำร
๓.๓ สำเนำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 หนังสือข้อบังคับและระเบียบวุฒิสภำ ปี 25๕๑
5.๒ หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 25๕๗
5.1 หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 25๕๙
5.๓ หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 2560
๕.๔ ประมวลจริยธรรมของสมำชิกวุฒิสภำ

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

๒๐

๒๔

๓๐

๓๙

๑๓

๑๖

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

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
รวมทั้งหมด

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
๑๑
๒๐

๑๐๑

(หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท)

1๔๐

-

-

15

10
13

5
7

ข้อมูลข่ำวสำรอื่น ๆ

35

ข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ 7 และมำตรำ 9
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

จำนวน (รำย)

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกฎหมำยที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

20

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ/คณะอนุกรรมำธิกำร/และคณะทำงำน

30

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ/
สมำชิกวุฒิสภำ

20

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ/
ร่ำงพระรำชบัญญัติในชั้นสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ ๓
(1 เมษายน - 3๐ มิถุนายน 2562)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท
จำนวน (เรื่อง)
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8

0

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน – 3๐ มิถุนายน 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน ๑๐๑ ราย รวมทั้งหมด ๑40 เรื่อง ดังนี้
ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

การเปิดเผย (เรื่อง)
จานวน คิดเป็น
ไม่
อนุญาต
(ราย) ร้อยละ อนุญาต อนุญาต บางส่วน

1

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

4

2

กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ

๓
๔

บุคคลในวงงานรัฐสภา
หน่วยงานศาล

3
8

๕

4
3

๔

8

8
๑2

๔

4

๔

หน่วยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ

7

7

7

๖

หน่วยงานราชการภายใน

๖6

64

๘4

๗

นิสิต/นักศึกษา

8

8

๑8

๘

ประชาชน / สื่อมวลชน

2

2

3

๑๐๑

๑๐0

140

รวม

ประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1
หน่วยงานราชการภายใน
ลาดับที่ 2
บุคคลในวงงานรัฐสภา/นิสิต/นักศึกษา
ลาดับที่ 3
หน่วยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ

สรุปการให้บริการ
ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน – 3๐ มิถุนายน 2562)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ

นิสิต/นักศึกษา
8%

หน่วยงานราชการภายใน
64%

ประชาชน/สื่อมวลชน
2%

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกิจ
7%

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
4%
หน่ วยงานศาล
4%

บุคคลในวงงาน
รัฐสภา
8%

กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ
3%

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน – 3๐ มิถุนายน 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แยกการให้บริการสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก มีการให้บริการจานวน ๑๐ สานัก โดยแยกได้ดังนี้

1

สำนักประชำสัมพันธ์

จานวน
(ราย)
๒

2

สำนักบริหำรงำนกลำง

๙

๑๑

๓

สำนักวิชำกำร

๗

๑๙

๔

สำนักกำรประชุม

๔

๔

๕

สำนักกรรมำธิกำร 1

1๗

22

๖

สำนักกรรมำธิกำร 2

4

๖

๗

สำนักกฎหมำย

๔๐

๕๑

๘

สำนักภำษำต่ำงประเทศ

๒

๒

๙

สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

๑๒

๑๗

๑๐

สำนักกรรมำธิกำร 3

๔

๖

๑๐๑

1๔๐

ลาดับ

สานัก

รวม

จานวน
(เรือ่ ง)
๒

การให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 สำนักกฎหมำย มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร
ลำดับที่ 2 สำนักกรรมำธิกำร ๑ มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน ๕๑ รำย
จำนวน ๒๒ รำย

ลำดับที่ 3 สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร จำนวน ๑๗ รำย

ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน - 3๐ มิถุนายน 2562)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนภูมิการให้บริการจากสานักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก
จานวน (ราย)

จานวน (เรื่อง)

60

51

50

40

40

30
20
10
0

22

19
11

2

2

9

17

17
7

4

4

12

6
4

2

2

6
4

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๓ (1 เมษายน – 3๐ มิถุนายน 2562) ของปีงบประมาณ 2562
รวมทั้งสิ้น จานวน ๑๐๑ ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน ๒ ราย รวมทั้งหมด ๒ เรื่อง
อนุญาต
ลาดับ
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
ที่รับเรื่อง
(วัน)
1
๒๒ เม.ย. 6๒ นางรตี วัลลิสตุ
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ครั้งที่ 2๘/2562 วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 2562
๒๕ เม.ย. 62
รักษาราชการแทนหัวหน้า
เรื่อง พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติป้องกัน
(1 วัน)
สานักงานรัฐมนตรี
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
2
๒๙ เม.ย. 6๒ นายอติโชค ผลดี
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
เลขาธิการสานักงานศาลปกครอง
ครั้งที่ 2๘/2562 วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน 2562
๒๙ เม.ย. 62
เรือ่ ง รายงานการปฏิบตั ิงานของศาลปกครองและ
(1 วัน)
สานักงานศาลปกครอง ประจาปี ๒๕๖๐
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

2
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน ๙ ราย รวมทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑
๒

๓
๔
๕

๖

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๒ เม.ย. 62 น.ส. บุษยพรรณ ปักการะโน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๘ พ.ค. 62 นายเฉลิมชัย ตันติวงศ์
ประชาชน

- ประวัติการดารงตาแหน่งกรรมาธิการของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

๒๑ พ.ค. 62 น.ส. จารุวรรณ ชินเขว้า
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ พ.ค. 62 น.ส. รัตนา บุญด่านกลาง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗ มิ.ย. 62 นายรุ่งเพชร งามพร้อม
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนารายชื่อผู้บริหารสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1๐ มิ.ย. 62 น.ส. ชนิตา โอวรารินทร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

- สาเนาที่อยู่ และไฟล์ Excel ของสมาชิกสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
- ประวัตขิ องสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. 2562 เพศหญิง
จานวน 26 คน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒ เม.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๗ มิ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
1๐ มิ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

3
๗

1๑ มิ.ย. 62 น.ส. กรนิกา สุรพิพิษ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘

๑๒ มิ.ย. 62 น.ส. อาภรณ์ เนื่องเศรษฐ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
๒๐ มิ.ย. 62 นายเกียรติศกั ดิ์ ลาพองชาติ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๙

สาเนาประวัติสมาชิกวุฒิสภา (สว.3) พร้อมเอกสาร
รับรายงานตัวสมาชิกวุฒิสภา จานวน 250 คน ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน
2. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกวุฒิสภา
- สาเนารายชื่อสมาชิกวุฒิสภาพร้อมที่อยู่

อนุญาต
1๑ มิ.ย. 62
(1 วัน)

- ทาเนียบข้อมูลสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
๒๐ มิ.ย. 62
(1 วัน)

อนุญาต
๑๒ มิ.ย. 62
(1 วัน)

4
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน ๗ ราย รวมทั้งหมด ๑๙ เรื่อง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๒ เม.ย. ๖๒

๒

๑๙ เม.ย. ๖๒ น.ส. ประกายเพ็ชร ศิริรักษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๓

๒๖ เม.ย. ๖๒ น.ส. น้าทิพย์ ตัง้ ไตรรัตน์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

นายคณฉัตร สุวิทวัส
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ พฤษภาคม –
มิถนุ ายน ๒๕๕๘
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ กันยายน –
ตุลาคม ๒๕๕๘
๑. หนังสือรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕
(สมัยสามัญนิติบญ
ั ญัติ) ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒
๒. หนังสือรายงานการประชุมวุฒิสภา
ครัง้ ที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่
๑๐ กันยายน ๒๕๔๒
๑. หนังสือรายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผล
การดาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
๒. หนังสือบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหารภาษาไทย รายงาน
การวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผลการดาเนินงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
๓. หนังสือบทสรุปสาหรับผูบ้ ริหารภาษาอังกฤษ
รายงานการวิจัย เรื่อง การวิจัยประเมินผล
การดาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒ เม.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ เม.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ เม.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

5

ลาดับ
ที่
๔
๕
๖

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๙ เม.ย. ๖๒ น.ส. วาสนา สุจิมนัสกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ พ.ค. ๖๒ นายปิยชน ธรรมชาติ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๓ มิ.ย. ๖๒ น.ส. วรลัญช์ อิสรานุพงศ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ กรกฎาคม –
สิงหาคม ๒๕๕๘
- หนังสือแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
การเข้าชือ่ เสนอกฎหมายโดยประชาชน
๑. หนังสือวุฒิสภา
๒. หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา : เล่มที่ ๑ วุฒิสภา
กลั่นกรองกฎหมาย
๓. หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา : เล่มที่ ๒ วุฒิสภา
กับการควบคุมการบริหาร
๔. หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา : เล่มที่ ๓ วุฒิสภา กับการสรรหา
และแต่งตั้ง
๕. หนังสือเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบทบาทอานาจ
หน้าที่ของวุฒิสภา : เล่มที่ ๔ วุฒิสภา
กับการถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๙ เม.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ค. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

6

ลาดับ
ที่
๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖ มิ.ย. ๖๒ นางณัติกาญจน์ สูติพันธ์วิหาร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือข้อบังคับและระเบียบวุฒิสภา ปี ๒๕๕๑
๒. หนังสือบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. หนังสือบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. หนังสือประมวลประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านนิติบญ
ั ญัติในทีป่ ระชุมวุฒิสภา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๕. ประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๕

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

7
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน ๔ ราย รวมทั้งหมด ๔ เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๑๗ มิ.ย. ๖๒

๒

๒๐ มิ.ย. ๖๒

๓

๒๐ มิ.ย. ๖๒

๔

๒๖ มิ.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
นายอธิภัทร พุกเศรษฐี

ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายยุทธนากรณ์ ผมหอม

ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายยงเกียรติ อดิเศรษฐกุล

ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
- เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
- เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....
- เอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับร่างข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๗ มิ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. 62
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. 62
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

8
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 1 จานวน ๑๗ ราย รวมทั้งหมด 2๒ เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๔ เม.ย. ๖๒

๒

๔ เม.ย. ๖๒

๓

๔ เม.ย. ๖๒

๔

๕ เม.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ ครองสัตว์ปา่ พ.ศ. ....

- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
ราษฎร พ.ศ. ....
นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล
- สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข)
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
การเลือกตัง้ ปฏิบัตหิ น้าทีแ่ ทน
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
เลขาธิการคณะกรรมาธิการการเลือกตั้ง การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
เฉพาะในส่วนของการพิจารณา มาตรา ๑๒๘
ตามร่างเดิมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
คือ มาตรา ๑๒๙
นายธานี อ่อนละเอียด
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
(๔ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๔ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๕ เม.ย. ๖๒)
(๒ วัน)

อนุญาต
(๕ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

9

ลาดับ
ที่

๕
๖
๗

๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๙ เม.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๒. สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ครัง้ ที่ ๑๓
วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ศ. ....

นายวุฒิชัย ลีละสุนทรเลิศ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙ เม.ย. ๖๒ นายสันติภาพ เหมพิจิตร
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ข้าราชการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ศ. ....
๑๙ เม.ย. ๖๒ น.ส. วรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์
- สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) คณะกรรมาธิการ
ข้าราชการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทน
(ได้รบั มอบหมายให้ดาเนินการ
ราษฎร พ.ศ. ....
แทนนายประพันธ์ นัยโกวิทกรรมาธิการ)
๒๒ เม.ย. ๖๒ นายกิตติศกั ดิ์ รินทะนา
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พนักงานราชการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
(๙ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๑๙ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๑๙ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๒๒ เม.ย. ๖๒)
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๙

๓๐ เม.ย. ๖๒ พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

๑๐

๓ พ.ค. ๖๒

๑๑

๑๔ พ.ค. ๖๒

๑๒

๑๕ พ.ค. ๖๒

นายนุรกั ษ์ มาประณีต
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

น.ส. ถกลธีร์ คูหาเปรมศิลป์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายวุฒิชัย ลีละสุนทเลิศ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๓. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑
- รายงานการสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์” เมื่อวันที่
๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๘ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ พ.ศ. ....
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....

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

อนุญาต
(๓๐ เม.ย. ๖๒)
(๒ วัน)
อนุญาต
(๓ พ.ค. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
( ๑๕ พ.ค. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
( ๑๕ พ.ค. ๖๒)
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๓

๑๕ พ.ค. ๖๒

๑๔
๑๕
๑๖

๑๗

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

น.ส. กนิศ สามารถ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๑ พ.ค. ๖๒ นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ พ.ค. ๖๒ น.ส. ลักษณ์พรรณ แสงสีทอง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔ มิ.ย. ๖๒ นางปวีณา หงสกุล
ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็ก
และสตรี

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข)
ของคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร

- สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข)
ของคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
- สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๑๒๘ รวมทั้งเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
๒๕ มิ.ย. ๖๒ นายประเคียง เพียรดี
๑. สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
( ๑๖ พ.ค. ๖๒)
(๒ วัน)
อนุญาต
( ๒๒ พ.ค. ๖๒)
(๒ วัน)
อนุญาต
( ๒๓ พ.ค. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๔ มิ.ย. ๖๒)
(๑ วัน)
อนุญาต
(๒๘ มิ.ย. ๖๒)
(๔ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

12

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๓. สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ....

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน 4 ราย รวมทั้งหมด ๖ เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑

๒

๓
๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
๙ เม.ย. ๖๒

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

น.ส. พรทิพย์ แพ่งกล่อม
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
นักศึกษาภาคพิเศษ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๒. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๖๑)
๒๑ พ.ค. ๖๒ นายอธินันท์ คันธอุลิศ
- สาเนาบันทึกการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘)
๑๔ มิ.ย. ๖๒ น.ส. สิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ผู้จัดการสมาคมผู้นาเข้าและ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....
ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ
(พ.ศ. ๒๕๕๘)
๒๔ มิ.ย. ๖๒ นายประเคียง เพียรดี
๑. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นักศึกษา
ว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๖๒
(๘ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๒
(๒ วัน)

-

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๒
(๕ วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๖๒
(๒ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน ๔๐ ราย รวมทั้งหมด ๕๑ เรื่อง
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๑ เม.ย. ๖๒

น.ส. คริษฐา ดาราศร
ประชาชน

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๒

๒ เม.ย. ๖๒

พล.ท. วีระศักดิ์ นาทะสิริ
อนุกรรมาธิการ

๓

๒ เม.ย. ๖๒

๑. หนังสือพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๖๑)
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๔
๕

น.ส. ลักษณ์พรรณ แสงสีทอง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ เม.ย. ๖๒ น.ส. พรรษมล ดอกกะถิน
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ เม.ย. ๖๒ น.ส. เยาวเรศ ติบ๊ บุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๑. หนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๕ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่
๖
๗

๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๒ เม.ย. ๖๒ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ เม.ย. ๖๒ นายสุชาติ พืน้ ทองคา
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ เม.ย. ๖๒ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จนิ ดา
กรรมาธิการ

๙

๒ พ.ค. ๖๒

นายจรูญศักดิ์ สุชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐

๓ พ.ค. ๖๒

๑๑

๘ พ.ค. ๖๒

นายณัฐพล น. ประชุมญาติ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางนันท์นภัทร ชูศรี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๖๑)
๓. หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมา
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของ
สมาชิกวุฒิสภา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๒ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๒

๘ พ.ค. ๖๒
๑

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. น้าอ้อย รุ่งแจ้ง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พล.ต.ท. ทวีศักดิ์ ตู้จนิ ดา
กรรมาธิการ

๑๓

๙ พ.ค. ๖๒

๑๔

๑๐ พ.ค. ๖๒ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐ พ.ค. ๖๒ นายณัทกฤช เปล่งรัศมี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๓ พ.ค. ๖๒ น.ส. จิรพรรณ แกล้วทนงค์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ พ.ค. ๖๒ นางกาไร พุดช่อ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมา
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑
- หนังสือพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน –
ธันวาคม ๒๕๖๑)
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๘ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๙ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๘

๑๕ พ.ค. ๖๒ นายกฤติน ผูกพันธ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙ ๒๑ พ.ค. ๖๒ น.ส. เกศชนก เสียงเปรม
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ๒๔ พ.ค. ๖๒ น.ส. จตุรากรณ์ รอดเกลี้ยง
๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๑

๒๔ พ.ค. ๖๒ ร.ท. พีรวิชญ์ วัฒนะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติ และความเป็นมา
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติ และความเป็นมา
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา พ.ศ. ๒๕๖๑

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๖๒
( ๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๔ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๒๒

๒๗ พ.ค. ๖๒ นางธีรวรรณ นราพงศ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา

๒๓

๒๗ พ.ค. ๖๒ นายยุทธนากรณ์ ผมผอม
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๗ พ.ค. ๖๒ น.ส. สุมาลีรตั น์ เฉลิมพันธ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ พ.ค. ๖๒ น.ส. อมรรัตน์ อินนุมาตร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ พ.ค. ๖๒ นายสมศักดิ์ วิเชียรกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๔ มิ.ย. ๖๒ น.ส. วันวิสาข์ ศิวะกุล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- หนังสือสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภา
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๔ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๒๘

๔ มิ.ย. ๖๒

๒๙

๔ มิ.ย. ๖๒

๓๐

๔ มิ.ย. ๖๒

๓๑
๓๒
๓๓

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. โสรวีย์ ชวาลปัญญาวงษ์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พ.ต.อ. พงษ์สวัสดิ์ คาปาเชือ้
บุคคลในวงงานรัฐสภา

น.ส. กัษมาพร ไสยาศรี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ มิ.ย. ๖๒ น.ส. สุรีย์พร ห้วยหงส์ทอง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๕ มิ.ย. ๖๒ นางกิตติมา อรุณพูลทรัพย์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๐ มิ.ย. ๖๒ น.ส. มลิ ปลื้มเนตร
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
- หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒสิ ภา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๔ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๔ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๔ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๐ มิ.ย. ๖๒ นายชาณุ สุวรรณพานิช
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๑ มิ.ย. ๖๒ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๒ มิ.ย. ๖๒ น.ส. ภัทราภรณ์ มูณี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๒ มิ.ย. ๖๒ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๒ มิ.ย. ๖๒ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๑๙ มิ.ย. ๖๒ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมา
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ ปี ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๐ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่
๔๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖ มิ.ย. ๖๒ นางธนิสร ยอดอินทร์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐

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

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

22
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน 2 ราย รวมทั้งหมด ๒ เรื่อง
ลำดับ
ที่
๑
๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑๔ พ.ค. ๖๒ น.ส. จรรยา สาองค์
- หนังสือวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการ
แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา)
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๗ พ.ค. ๖๒ นายสักกะ จราวิวัฒน์
- หนังสือวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการ
แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา)
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

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

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน ๑2 ราย รวมทั้งหมด ๑๗ เรื่อง
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๙ เม.ย. ๖๒

น.ส. ทิฆมั พร แรงเขตรการ
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๒

๙ เม.ย. ๖๒

ศาสตราจารย์สริ ิฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

๓

๑๐ เม.ย. ๖๒

น.ส. พรทิพย์ แพ่งกล่อม
นักศึกษาภาคพิเศษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
เกี่ยวกับพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
๙ เม.ย. ๖๒
กับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา จานวน ๑๐ ฉบับ
(๑ วัน)
ในการประชุมสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
- สาเนาบันทึกการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาต
ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวง
๑๐ เม.ย. ๖๒
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(๒ วัน)
ในชัน้ การพิจารณาสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑๙ เม.ย. ๖๒
๑. สาเนาหลักการและเหตุผล ความเป็นมาและ
(๙ วัน)
สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๒. หลักการและเหตุผล ความเป็นมาและสาระสาคัญ
ของร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

24

ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๔

๑ พ.ค. ๖๒

น.ส. สมพิศ เสนาพล
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๕

๗ พ.ค. ๖๒

น.ส. ธมนวรรณ จิตสงค์
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖

๑๓ พ.ค. ๖๒ นายเอกพันธุ์ เพ็งศรี
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
(พ.ศ.๒๕๖๑) ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภา
และสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารอาคาร
สงเคราะห์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธปี ฏิบัติ
ราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใน
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๒
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาเจตนารมณ์ของ

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

อนุญาต
๑ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๗ พ.ค. ๖๒
(๕ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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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)

ร่างพระราชบัญญัตดิ ังกล่าว ในชั้นการพิจารณาของ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
๗

๑๔ พ.ค. ๖๒

นายประมุท สูตะบุตร
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- สาเนาข้อมูลจานวนครั้งในการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและการร่วมลงมติในการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติดังกล่าวของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทุกท่านตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันเรียงตามลาดับ
มาไปหาน้อย พร้อมคารับรอง

อนุญาต
๓๐ พ.ค. ๖๒
(๑๗ วัน)

๘

๒๒ พ.ค. ๖๒

นายอธินันท์ คันธอุลิส
นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๖๒
(๒ วัน)

๙

๒๙ พ.ค. ๖๒ น.ส. ปฐมพร กุลพลัง
ข้าราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๑๐

๒๙ พ.ค. ๖๒ นายประทีป ดุลพินิจธรรม

- สาเนาเกี่ยวกับบันทึกการประชุมและเอกสารอืน่ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพระราบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๔๘)
ในชัน้ กรรมาธิการและชั้นวุฒิสภา
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ในการพิจารณาร่างพระราบัญญัติคมุ้ ครองผู้บริโภค
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒
- สาเนาข่าวสารของราชการตามคาสั่งเรียกพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุ ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ในชัน้ การพิจารณาของ
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

ผู้พิพากษา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง

อนุญาต
๒๙ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๑ พ.ค. ๖๒
(๓ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๑

๑๔ มิ.ย. ๖๒

๑๒

๒๕ มิ.ย. ๖๒

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. สิริณกาญจน์ เตชไชยนันท์
ผู้จัดการสมาคมผู้นาเข้าและส่งออก
ระดับมาตรฐานเออีโอ)

นายประเคียง เพียรดี
นักศึกษามหาวิทยาธรรมศาสตร์)

อนุญำต
ไม่อนุญำต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
เหตุผล
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนารายงานการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๘) ในชั้นการประชุม
๒๐ มิ.ย. ๖๒
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขั้นตอนการรับหลักการและ
(๗ วัน)
ในชั้นการพิจารณาเรียงรายมาตรา วาระ ๒ และสาเนา
รายงานการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๘)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา ๔ ความหมายคาว่า “ซากสัตว์”
เพื่อสมาคมฯ จะได้นาไปสรุปชี้แจงการนาเข้า – ส่งออก
สินค้า ในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สาเนาบันทึกการประชุม รายงานการประชุมของ สนช.
คณะกรรมาธิการของ สนช. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ที่พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายดังต่อไปนี้
๑. สาเนาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑

อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๖๒
(๓ วัน)

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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ลำดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๕. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภา
ท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

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

อนุญำต
บำงส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสำนักกรรมำธิกำร ๓ จานวน ๔ ราย รวมทั้งหมด ๖ เรือ่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑

๔ เม.ย. ๖๒

๒

๑๐ เม.ย. ๖๒ น.ส. พรทิพย์ แพ่งกล่อม
นักศึกษาภาคพิเศษ
คณะนิตศิ าสตร์ หลักสูตร
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓

๒๗ พ.ค. ๖๒

๔

๒๓ พ.ค. ๖๒

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ

นายพุฒิพันธุ์ อภิไชยาวาทย์
นิติกรปฏิบตั ิการ
สานักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
น.ส. ศรีรตั น์ งามนิสัย
นักกฎหมายกฤษฎีกาชานาญการ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ....
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....
๒. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ....
๑. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน)
อนุญาต
๙ ก.พ. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๖๒
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๖๒
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๖๒
(๔ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

