รายงานสรุปผลสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

๑. ประเภทบุคคลทีข่ อ
มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๕๑ ราย
แยกประเภทบุคคลผูขอขอมูลได ดังนี้

ลําดับ

จํานวน

อนุญาต

ไมอนุญาต

(ราย)

(เรื่อง)

(เรื่อง)

ผูขอขอมูล

๑

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ

๓

๓

-

๒

คณะกรรมาธิการ

๑

๑

-

๓

บุคคลในวงงานสภา

๑

๑

-

๔

ศาล

๑

๑

-

๕

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๔

๑๓

๑

๖

หนวยงานราชการภายใน

๒๔

๒๔

-

๗

สื่อมวลชน

๑

-

๑

๘

นักศึกษา/นิสติ /นักเรียน

๑

๑

-

๙

บุคคลทั่วไป

๓

๓

-

๑๐

องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ

๑

๑

-

๑๑

ทนายความ

๑

๑

-

๕๑

๔๙

๒

รวม

หมายเหตุ อนุญาต
ไมอนุญาต

จํานวน ๔๙ ราย คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๘
จํานวน ๒ ราย คิดเปนรอยละ ๓.๙๒

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(แสดงประเภทบุคคลที่ขอขอมูล)
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

1.96

5.88

1.96 1.96

5.88

1.96
1.96
1.96

0.00

25.49

47.06

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา

ศาล

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานราชการภายใน

สื่อมวลชน

นักศึกษา/นิสิต/นักเรียน

บุคคลทั่วไป

องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ

ทนายความ

๒. ประเภทขอมูลที่ขอ (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสารมากกวา ๑ ประเภท)
มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๕๑ ราย
แยกประเภทขอมูลที่ขอได ดังนี้

ลําดับ

๑

๒

๓

๔

๕
๖
๗
๘
๙

จํานวน

อนุญาต

ไมอนุญาต

(ราย)

(เรื่อง)

(เรื่อง)

๓๓

๓๓

-

๘

๘

-

๑

๑

-

๔

๒

๒

๑

๑

-

๑

๑

-

๑

๑

-

ประเภทขอมูล
รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัตญ
ิ ัตติ และ
กระทูถาม
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะ
อนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข)
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะ
อนุกรรมาธิการ
เทปบันทึกภาพและเสียง การประชุมสภา
นิตบิ ัญญัติแหงชาติ และการประชุมรัฐสภา
(ซีดีรอม,VCD,DVD)
รายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติ
กระทูถาม
เอกสารประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติ
มติการประชุมวุฒิสภา

๑

๑

-

๑

๑

-

รวม

๕๑

๔๙

๒

หมายเหตุ อนุญาต
ไมอนุญาต

จํานวน ๔๙ ราย คิดเปนรอยละ ๙๖.๐๘
จํานวน ๒ ราย คิดเปนรอยละ ๓.๙๒

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(แสดงประเภทขอมูลที่ขอ)
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐)

1.96
1.96
1.96 1.96 1.96
3.92
1.96
15.69

64.71

รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติญัตติ และกระทูถาม
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข)
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ
เทปบันทึกภาพและเสียง การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการประชุมรัฐสภา (ซีดีรอม,VCD,DVD)
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
รางพระราชบัญญัติ
กระทูถาม
เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มติการประชุมวุฒิสภา

มาตรา ๑๑ กรณีมีบุคคลมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐) มีผูมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจํานวนทั้งหมด ๕๑ ราย
สํานักการประชุม รวมผูขอขอมูล จํานวน ๓ ราย

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๑

๘ ต.ค. ๕๐

คุณศศิมา แสงหิ่งหอย

๒

๒๗ พ.ย. ๕๐

นางสาว จันทรจิรา
พุทธคุณ (สํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทน
ราษฎร องคกรรัฐสภา
ระหวางประเทศ

ลําดับที่

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑. สําเนากระทูถาม เรื่อง มาตรการแกไข
ปญหาเครื่องบินของสายการบินวันทูโก
ประสบอุบตั ิเหตุที่สนามบินภูเก็ตและ
แนวทางการควบคุมปองกันอุบตั ิภัยจาก
สายการบินตนทุนต่าํ และ
๒. เรื่อง ขอทราบเหตุผลของการออกคําสัง่
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๒/๒๕๕๐
เรื่อง ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่
๑๒๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๐
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษารางปฏิญญาวาดวย
แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๙ ต.ค. ๕๐
(๒ วัน)

อนุญาต
๒๗ พ.ย. ๕๐
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๓

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๘ พ.ย. ๕๐ นางบุปผา จันทรสมบุญ

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รางพระราชบัญญัติการจัดทําหนังสือ
สัญญาระหวางประเทศ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๕๐
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกฎหมาย รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๔

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๗ ก.ย. ๕๐ น.ส.วรรณวิภา
เลิศปญญาพร

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
จํานวน ๒ เลม

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.ย. ๕๐
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกรรมาธิการ ๒ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๕

๒๙ ต.ค. ๕๐ ศาลจังหวัดรอยเอ็ด
ขอใหสงขอมูลกอนวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐

๖

๒๗ พ.ย. ๕๐ นายปรเมศร แสงวงษงาม

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
สอบสวนและศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการ
ทุจริต วุฒิสภา
๑. ครั้งที่ ๑๔๓ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๔๗
๒. ครั้งที่ ๑๕๑ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๗
๓. ครั้งที่ ๑๖๓ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๔๗
๔. ครั้งที่ ๑๖๔ วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๗
- รายงานการประชุม
๑. ราง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ...
๒. ราง พ.ร.บ. ความลับทางการคา
พ.ศ. ....
๓. ราง พ.ร.บ. สิทธิบตั ร (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๗ ธ.ค. ๕๐
(๓๘ วัน)

อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๐
(๙ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักประชาสัมพันธ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๔ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๗

๘

๙ ต.ค. ๕๐

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ
เลขาธิการสมาคมนักขาว
วิทยุและโทรทัศนไทย

๑๑ ต.ค. ๕๐ นางไฉน สาลี เลขานุการ
รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- ขอความอนุเคราะหเทปบันทึกภาพการ
ประชุมสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ ๒๑ ธ.ค. ๔๙ เรือ่ ง ITV
- ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๐ ๗ มี.ค. ๕๐ เรื่อง ITV
- ครั้งที่ ๔๗/๒๕๕๐ ๒๙ ส.ค. ๕๐ เรื่อง
พ.ร.บ. จดแจงการพิมพ
- ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๐ ๑๒ ก.ย. ๕๐ เรื่อง ราง
พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
- ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐ ๑๘ ก.ค. ๕๐ เรื่อง ราง
พ.ร.บ. องคการกระจายเสียงและแพรภาพ
สาธารณะแหงประเทศไทย
- ขอความอนุเคราะหสําเนาดีวีดีการเสนอญัตติ
ของคณะกมธ.วิสามัญศึกษาและสงเสริมการ
สรางคุณธรรมจริยธรรม ในการประชุม สนช.
ครั้งที่ ๕๗ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
ไมอนุญาต
๙ ต.ค. ๕๐
(๑ วัน)
- เนื่องจากเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตองขอ
อนุญาตจากสมาชิก หรือ
ประธานกรรมาธิการ
เจาของเรื่องกอน
- กลุมงานโสตฯ ได
ประสานทางวาจาแลว

อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๕๐
(๒ วัน)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๙

๒๑ พ.ย. ๕๐

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

นางสิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน ๑. ขอสําเนาเทปบันทึกเสียงและสําเนาวีซดี ีการ
หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
ประชุม สนช. เรื่อง ราง พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,รางพ.ร.บ. แกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....,
๒. ราง พ.ร.บ. กําหนดความผิดเกี่ยวกับหาง
หุน สวนจดทะเบียนหางหุน สวน จํากัด
บริษัท จํากัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....,
๓. ราง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ...., ในการประชุม ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐
เปนพิเศษ ๒๑ พ.ย. ๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๕๐
(๓ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๑๐

๒๖ ธ.ค. ๕๐

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล
นพ.บัณฑิต ศรไพศาล
ผูอํานวยการศูนยวิจัย
ปญหาสุรา

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- ขอความอนุเคราะหสําเนาบันทึกภาพและ
เสียงการประชุม สนช. ครัง้ ที่ ๗๔/๒๕๕๐
วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๐ เรื่อง ราง พ.ร.บ.
ควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
ไมอนุญาต
๒๖ ธ.ค. ๕๐
(๑ วัน)
- เนื่องจากเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคลตองขอ
อนุญาตจากสมาชิกหรือ
ประธานกรรมาธิการ
เจาของเรื่องกอน
- กลุมงานโสตฯ ได
ประสานทางวาจาแลว

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกรรมาธิการ ๓ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๓ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๑๑

๑๒

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๔ ต.ค. ๕๐ นายปริญญา วงษบญ
ุ มา

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- บันทึกการประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการ พิจารณากลัน่ กรอง
เรื่องราวรองทุกข ใน
คณะกรรมาธิการการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓
วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๐
๑๔ พ.ย. ๕๐ นายเดชา ดีพดุง
- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติ
ปฏิบัติราชการแทน
สุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓ วัน
ผูอํานวยการสํานัก
พฤหัสบดี
งบประมาณ
ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๕๐
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๙ พ.ย. ๕๐
(๖ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๑๓

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๑ พ.ย. ๕๐ น.ส. กิติกอง คณาจันทร
พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษ ๗ กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑. รายงานผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒. รายงานผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
รางพระราชบัญญัติ ระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ย. ๕๐
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกรรมาธิการ ๑ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๔ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๑๔

๑๕

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ๑. รายงานการประชุมพิจารณาราง
อธิบดีกรมการคาภายใน
พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา
พ.ศ. ....
๒. รายงานการประชุมพิจารณา
รางพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคา
และบริการ พ.ศ. ....
๓.รายงานการประชุมพิจารณา
รางพระราชบัญญัติการซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนา พ.ศ. ....
๘ ต.ค. ๕๐ พันเอก ปยะวัตร กิ่งเกตุ - รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจดานพาณิชย
ผูบัญชาการสํานักคดีอาญา
พิเศษ
ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การพาณิชยและอุตสาหกรรม วุฒิสภา
ครั้งที่ ๔๔ วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
๑ ต.ค. ๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๐
(๔ วัน)

อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๕๐
(๓ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๖

๑๘ ต.ค. ๕๐ นางสาวปทุมมาลย ไมเรียง - รายงานการประชุมพิจารณาราง
นักวิชาการคลัง ๙ ชช.
พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ปฏิบัติราชการในฐานะ
พ.ศ. ....
ผูอํานวยการสํานักบริหาร
การจายเงินเดือน คาจาง
บําเหน็จบํานาญปฏิบตั ิ
ราชการแทนอธิบกรมบัญชี
กลาง

๑๗

๑๘ ธ.ค. ๕๐ นางจิราภรณ เกษรสุจริต - รายงานการประชุมรางพระราชบัญญัติ
ที่ปรึกษาดานประสิทธิภาพ ประกันสังคม พ.ศ. ....
ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๕๐
(๓ วัน)

อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๕๐
(๒ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข รวมผูขอขอมูล จํานวน ๓๔ ราย

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๑๘

๓ ต.ค. ๕๐

นางมุกดา อินตะสาร

๑๙

๕ ต.ค. ๕๐

ลําดับที่

๒๓

นายยอดยิ่ง
เหวชัยภูมิ
๙ ต.ค. ๕๐ นายสิทธิรักษ
จันทรสวาง
๑๐ ต.ค. ๕๐ นางสาวสมลักษณ
จัดกระบวนพล
๑๑ ต.ค. ๕๐ น.ส.พิฆัมพร
แรงเขตรการ
๑๑ ต.ค. ๕๐ นายสุถิ่น แสงแกว

๒๔

๑๑ ต.ค. ๕๐ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๒๕

๑๒ ต.ค.๕๐ พลตรีจําลอง ศรีเมือง

๒๖

๑๕ ต.ค. ๕๐ นายวิบูลย
เอี่ยมวิบูลย

๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๐
- มติการประชุมวุฒิสภา วันที่ ๒๘ มีนาคม
๒๕๔๘
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๐
- รายงานการประชุมการพิจารณาราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๓ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๙ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค.๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๗

๑๕ ต.ค. ๕๐ นายสมชาย แสวงการ

๒๘

๑๗ ต.ค. ๕๐ น.ส.ผาสุข เกสรรัตน

๒๙

๒๒ ต.ค. ๕๐ น.ส.เทวินทร
เกษตระกูล
๒๔ ต.ค. ๕๐ นายจเร พันธุเปรื่อง

๓๐

๓๒

๒๖ ต.ค. ๕๐ นายสมพร
พงษสุวรรณ
๒๙ ต.ค. ๕๐ นายทวีศักดิ์ นาโสก

๓๓

๓๐ ต.ค. ๕๐ นายสุถิ่น แสนแกว

๓๔

๓๐ ต.ค. ๕๐ นายเต มหาคีตะ

๓๑

ชื่อ/ประเภทขอมูล
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๐
๑. รายงานการประชุมการพิจารณาราง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญทั้ง
๓ ฉบับในชั้นกรรมาธิการ
๒. รายงานการประชุมการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๓ ฉบับในชั้นการพิจารณาของ
สภานิตบิ ัญญัติ แหงชาติ
- รายงานการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๔๖
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๕ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)

อนุญาต
๒๖ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๓๕

๓๐ ต.ค. ๕๐ นายเต มหาคีตะ

๓๖

๓๐ ต.ค. ๕๐ นายจิรวัน คะประสิทธิ์

๓๗

๓๑ ต.ค. ๕๐ นายนพเกา สุขะนันท

๓๘

๗ พ.ย ๕๐

๓๙

๑๓ พ.ย. ๕๐ นางสาวสุพตั รา
วรรณศิริกุล

๔๐
๔๑

๑๔ พ.ย. ๕๐ นายฉัตรชัย
ลายคราม
๑๕ พ.ย. ๕๐ นายเต มาคีตะ

๔๒

๑๙ พ.ย. ๕๐ นายเต มาคีตะ

นายเดชา ดีผดุง

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐
๑. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๐
๒. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๗/๔๙/ครั้งที่ ๑๕/๔๙,
ครั้งที่ ๑๖/๔๙ และครั้งที่ ๑/๕๐
๑. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๐
๒. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัต
แหงชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๕๐
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๑ ต.ค. ๕๐ (๑วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๕๐
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ พ.ย. ๕๐
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๔๓

๑๙ พ.ย. ๕๐ นายเต มาคีตะ

๔๔

๑๙ พ.ย. ๕๐

๔๕

๒๐ พ.ย. ๕๐

๔๖

๒๖ พ.ย. ๕๐

๔๗

๒๙ พ.ย. ๕๐

๔๘

๒๐ ธ.ค. ๕๐

๔๙

๒๕ ธ.ค. ๕๐

๕๐

๒๕ ธ.ค. ๕๐

๕๑

๒๗ ธ.ค. ๕๐

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๐
นายเต มาคีตะ
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๐
น.ส.ลักษณพรรณ
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
แสงสีทอง
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
นายธีรภัทร เสรีรังสรรค
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
พลเอก ภาษิต สนธิขันธ
ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐
ั ญัติแหงชาติ
น.ส.สิริพรรณ ลิขิตวิวัฒน - รายงานการประชุมสภานิติบญ
ครั้งที่ ๖๕ และครั้งที่ ๖๖/๕๐
- รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
นายปริญญา
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐
แสงแกวเขียว
ั ญัติแหงชาติ
น.ส.ศิริวรรณ ฤกษวิสาข - รายงานการประชุมสภานิติบญ
ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐
นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค - รายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๙ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๖ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ ธ.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ธ.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ธ.ค. ๕๐ (๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ ธ.ค. ๕๐
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

