รายงานสรุปผลสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑)
๑. ประเภทบุคคลทีข่ อ
มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๕๑ ราย
แยกประเภทบุคคลผูขอขอมูลได ดังนี้

ลําดับ

จํานวน

อนุญาต

ไมอนุญาต

(ราย)

(เรื่อง)

(เรื่อง)

ผูขอขอมูล

๑

สมาชิกวุฒิสภา

๑๗

๑๗

๒

สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร

๓

๓

-

๓

คณะกรรมาธิการ

๒

๒

-

๔

บุคคลในวงงานสภา

๒๑

๒๑

-

๕

ศาล

๒

๒

-

๖

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๔

๑๔

-

๗

หนวยงานราชการภายใน

๕๕

๕๕

-

๘

นักศึกษา/นิสติ /นักเรียน

๕

๕

-

๙

บริษัท/หางราน/บุคคลทั่วไป

๓๐

๓๐

-

๑๐

องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ

๒

๒

-

๑๕๑

๑๕๑

-

รวม

หมายเหตุ อนุญาต จํานวน ๑๕๑ ราย คิดเปนรอยละ ๑๐๐

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(แสดงประเภทบุคคลที่ขอขอมูล)
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๑.๙๙
๑.๓๒
๑๙.๘๗

๑๑.๒๖
๑.๓๒
๑๓.๙๑

๓.๓๑

๑.๓๒
๙.๒๗
๓๖.๔๒

สมาชิกวุฒิสภา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

คณะกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานสภา

ศาล

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานราชการภายใน

นักศึกษา/นิสิต/นักเรียน

บริษัท/หางราน/บุคคลทั่วไป

องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ

๒. ประเภทขอมูลที่ขอ (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสารมากกวา ๑ ประเภท)
มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน ๑๕๑ ราย
แยกประเภทขอมูลที่ขอได ดังนี้

ลําดับ

จํานวน

อนุญาต

ไมอนุญาต

(ราย)

(เรื่อง)

(เรื่อง)

ประเภทขอมูล

๑

รายงานการประชุมวุฒิสภาพิจารณา
รางพระราชบัญญัตแิ ละกระทูถาม

๔

๔

-

๒

รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัตญ
ิ ัตติ และกระทูถาม

๑๐

๑๐

-

๓

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ
(รายงานชวเลข)

๑๔

๑๔

-

๑

๑

-

๒

๒

-

๒

๒

-

๔
๕
๖

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ
สําเนาบันทึกภาพและเสียงการประชุมวุฒสิ ภา
(ซีดีรอม, VCD, DVD)
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๗

พระราชบัญญัติ

๑๕

๑๕

-

๘

กระทูถาม

๑

๑

-

๙

เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๖

๖

-

๑๐

สารบบญัตติ/ญัตติ

๕

๕

-

๑๑

หนังสือยืนยันมติ

๓

๓

-

๑๒

เอกสารอื่นๆ

๘๘

๘๘

-

๑๕๑

๑๕๑

รวม

หมายเหตุ อนุญาต จํานวน ๑๕๑ คิดเปนรอยละ ๑๐๐

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(แสดงประเภทขอมูลที่ขอ)
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑)

๒.๖๕

๐.๖๖
๖.๖๒
๙.๒๗

๑.๓๒
๑.๓๒

๙.๙๓
๕๘.๒๘
๐.๖๖
๓.๙๗
๓.๓๑
๑.๙๙

รายงานการประชุมวุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติและกระทูถาม
รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติญัตติ และกระทูถาม
รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข)
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
สําเนาภาพและเสียงการประชุมวุฒิสภา
บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกวุฒิสภา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติ
กระทูถาม
เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
สารบบญัตติ/ญัตติ
หนังสือยืนยันมติ
เอกสารอื่นๆ

มาตรา ๑๑ กรณีมีบุคคลมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑) มีผูมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร
ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจํานวนทั้งหมด ๑๕๑ ราย
สํานักกรรมาธิการ ๒ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๘ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๑

๓ เม.ย. ๕๑ นายสัตยา อรุณธารี
ผูตรวจราชการอัยการ
สํานักงานอัยการสูงสุด

๒

๑๐ เม.ย. ๕๑ ศาลจังหวัดเชียงใหม

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตแิ กไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ในสวนที่
พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
..) พ.ศ. ....(สนช.)
- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ชวยเหลือประชาชนผูไมไดรับความเปน
ธรรมทางสังคมและกฎหมายใน
คณะกรรมาธิการการยุตธิ รรมและสิทธิ
มนุษยชน วุฒิสภา
- วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘
- วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
( ๑๕ วัน)

อนุญาต
๒๙ เม.ย. ๕๑
(๑๙ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๓

๔

๕

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๗ เม.ย. ๕๑ นายจเร พันธุเ ปรื่อง
- รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ
รองเลขาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
สภาผูแ ทนราษฎร
ตํารวจแหงชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ. ....
ปฏิบัติราชการแทน
(สนช.)
เลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร
๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.อรุณี
- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ปริศนานันทกุล
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
ภาพยนตรและวิดีทัศน พ.ศ. .... (สนช.)
กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา
๒๑ เม.ย. ๕๑ นายสมชาย ศิริสมฤทัย
ผูอํานวยการสํานักแกไข
ปญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ

- รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
ตํารวจและสิทธิมนุษยชนในคณะกรรมาธิการ
การยุติธรรม การตํารวจและสิทธิมนุษยชน
(สนช.)
- ครั้งที่ ๓๖ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
- ครั้งที่ ๓๗ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
- ครั้งที่ ๓๘ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐
- ครั้งที่ ๓๙ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๓๕ วัน)
หมายเหตุ รายงาน
การประชุม (ชวเลข)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
( ๓๔ วัน)
หมายเหตุ รอ
รายงานการประชุม
(ชวเลข)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๕๑
(๑๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๖

๒๔ เม.ย. ๕๑ น.ส.เทวินทร เกษตระกูล
นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตแิ กไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในสวนที่
พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สนช.)

๗

๑๕ พ.ค. ๕๑ นายฮอชาลี มาเหร็ม
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
พรรคประชาธิปตย
จังหวัดสตูล
๒๖ มิ.ย. ๕๑ พล.ต.อ.สุนทร ซายขวัญ
สมาชิกวุฒิสภา

- รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ พิจารณารางพระราชบัญญัติการ
รักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร
พ.ศ. .... (สนช.)
- บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษา
สถานการณความไมสงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใตรวม ๖๐ ครั้ง (สนช.)

๘

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๕๑
(๑๔ วัน)

อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๕๑
(๑๓ วัน)
อนุญาต
๒๗ มิ.ย. ๕๑
(๒ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกรรมาธิการ ๑ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๙

๑๐

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๙ เม.ย. ๕๑ นายชยันต โมฬี
หัวหนาสํานักงาน
สภาวิศวกร
๒๓ เม.ย. ๕๑ นายอรรคพล สรสุชาติ
รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝาย
การเมือง

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. ....
- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสภา
ผูแ ทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
(๙ วัน)
อนุญาต
๒๔ เม.ย. ๕๑
(๒ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑๕ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๑๑

๑๒

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒ เม.ย.๕๑

นายไพโรจน พลเพชร
เลขาธิการสมาคมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน
(สสส.)
๒๒ เม.ย.๕๑ นางสาวหทัยรัตน
เนาวพิริยรัฒน
กลุมงานพระราชบัญญัติ
สํานักการประชุม

๑๓

๖ พ.ค. ๕๑

นายไชยวัฒน ณรัตน
ส.ส. มหาสารคาม

๑๔

๑๒ พ.ค. ๕๑ นายชัดชัย ทองเจริญ
กิจการวุฒิสภา
สํานักกรรมาธิการ ๓

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- ขอเอกสารบันทึกผลการลงคะแนนเสียง
การพิจารณากฎหมายของสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ
๑. รายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๕๐,๕๖,๗๓ (พ.ศ.
๒๕๕๐)
๒. บันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ครั้งที่ ๕๐,๕๖,๗๓ (พ.ศ.๒๕๕๐)
๓. รายงานการประชุมวุฒิสภา และบันทึก
การประชุม ครั้งที่ ๒๖ (ส.สามัญนิติ
บัญญัติ) เปนพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘
- ขอบันทึกรายงานการประชุม พรอมทั้ง
การลงมติของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
เรื่องการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริต
- รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๑ เรื่อง ยกขอบังคับชวง
ขอ ๒๗ - ๓๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒ เม.ย.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ เม.ย.๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๖ พ.ค.๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๕

๑๔ พ.ค. ๕๑ นายไชยวัฒน ติณรัตน
ส.ส. มหาสารคาม

๑๖

๒๒ พ.ค. ๕๑ นายพีรพล ยวงนาค
กลุมงานวิสามัญ ๒
สํานักกรรมาธิการ๑
- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
๒๕ พ.ค. ๕๑ พันตํารวจเอก สีหนาท
ประยูรรัตน
แหงชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ เรื่อง ราง
รองเลขาธิการฯ ปฏิบตั ิ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ราชการแทนเลขาธิการ
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการ
ฟอกเงิน
๒๗ พ.ค.๕๑ นายสัตยา อรุณธารี
- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
สํานักงานผูต รวจราชการ
แหงชาติชั้นพิจารณารับหลักการและ
อัยการ
พิจารณาเห็นชอบลงมติ ในสวนที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายอาญา เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ

๑๗

๑๘

- ขอบันทึกรายงานการประชุม พรอมทั้ง
การลงมติของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
เรื่องการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ตางๆ จํานวน ๑๙๔ ฉบับ
- ขอรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ - ๕
(สมัยสามัญทั่วไป)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ค.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๗ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

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

๑๙

๒๙ พ.ค.๕๑ นายสุพัฒน โพธิ์เงิน
กลุมงานบริการเอกสารฯ
สํานักกรรมาธิการ ๒

- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติครัง้ ที่ ๔๔๑๒๕๕๐ เรื่อง ราง
พระราชบัญญัติควบคุมการชุมนุมในที่
สาธารณะ

อนุญาต
๒๙ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

๒๐

๒ มิ.ย. ๕๑

- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑
(เฉพาะกระทูถาม ๔ กระทู)

อนุญาต
๒ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติครัง้ ที่ ๗๔ เรื่อง พ.ร.บ.
คํานําหนานามบุคคล

อนุญาต
๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- ขอรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑

อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

๒๑

๒๒

น.ส.นันทกานต
จันทรอวม
กลุมงานติดตามฯ
สํานักวิชาการ
๔ มิ.ย. ๕๑ น.ส.สุนิษา ลอยฟา
กลุมงานกรรมาธิการ
วิทยาศาสตร
สํานักกรรมาธิการ ๑
๑๑ มิ.ย. ๕๑ นายสมชาย แสวงการ
ประธานคณะกรรมาธิการ
สิทธิมนุษยชน สิทธิ
เสรีภาพและการคุมครอง
ผูบริโภควุฒิสภา

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๓

๑๒ มิ.ย. ๕๑ นายสุชาติ พื้นทองคํา
กลุมงานกฎหมาย ๒
สํานักกฎหมาย

๒๔

๒๓ มิ.ย. ๕๑ น.ส.นันทกานต
จันทรอวม
กลุมงานติดตามฯ
สํานักวิชาการ
๒๔ มิ.ย. ๕๑ นายวิทยา อินาลา
เลขานุการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา

๒๕

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- ขอบันทึกออกเสียงลงคะแนนการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝายบริหารในการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต พ.ศ. .... ในวาระที่ ๒
และที่ ๓
- ขอรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติครัง้ ที่ ๒ (สมัยวิสามัญ)
(เฉพาะกระทูถาม)
- ขอรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓
(สมัยวิสามัญ) วันจันทรที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๑ เรื่อง พิจารณาญัตติขอเปด
อภิปรายทั่วไปฯ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกรรมาธิการ ๓ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๒๖

๒๗

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑. รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัตคิ ุณสมบัติ
มาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ทั้งหมดที่
ผาน ความเห็นชอบของสภานิตบิ ัญญัติ
แหงชาติ
๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.อรุณี ปริศนานันทกุล ๒. บันทึกและรายงานการประชุมของ
เลขานุการรัฐมนตรีวาการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
กระทรวงการทองเที่ยวและ
พระราชบัญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศ
กีฬา
ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ทั้งหมดทีผ่ าน
ความเห็นชอบของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ
๓. บันทึก และรายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติ พ.ศ. .... ทั้งหมด ที่ผา นความเ
เห็นชอบของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
๒๘ มี.ค. ๕๑ นายสุพจน เหลาสุอาภา
ผูจัดการสํานักกฎหมาย
บริษัท ปตท. จํากัด
(มหาชน)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๔ เม.ย.๒๕๕๑
(๒๘ วัน)

อนุญาต
๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๕ วัน)

อนุญาต
๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๕ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๔.บันทึกและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
พ.ศ. .... ทั้งหมด ที่ผานความเห็นชอบของ
สภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑ พ.ค. ๒๕๕๑
(๑๕ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักภาษาตางประเทศ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑๒ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

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

๒๘

๔ มิ.ย. ๕๑

นายวุฒิ เกษมทรัพย
นิติกร
สํานักกรรมาธิการ ๑

- ศัพทและขอบังคับการประชุม
Vocabulary and Expression, The Rules of
Procedure of the National Legislative
Assembly จํานวน ๑ เลม

อนุญาต
๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

๒๙

๑๙ มิ.ย. ๕๑ นภัสสร จินตวิโรจน
วิทยากร ๖
สํานักกรรมาธิการ ๒

- ศัพทและขอบังคับการประชุม
Vocabulary and Expression, The Rules of
Procedure of the National Legislative
Assembly จํานวน ๕ เลม

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- Rules of Procedure of the National
Legislative Assembly ,B.E.๒๕๔๙ (๒๐๐๖)
จํานวน ๕ เลม

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- Constitution of the Kingdom of Thailand,B.E.
๒๕๔๐ (๑๙๙๗)
จํานวน ๕ เลม

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๓๐

๒๐ มิ.ย. ๕๑ นางมณฑาทิพย กรีมทา
ผอ.กลุมงาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๓ สํานักกรรมาธิการ ๒

๓๑

๒๓ มิ.ย. ๕๑ นางสาวสุวพร นิลทัพ
วิทยากร ๖ สํานัก
กรรมาธิการ ๒

๓๒

๒๓ มิ.ย. ๕๑ นางสาวจินตนา
สวางกมล
วิทยากร ๗ว สํานัก
กรรมาธิการ ๒

ชื่อ/ประเภทขอมูล

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

- The National Legislative Assembly
จํานวน ๕ เลม

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- Rules on Code of Ethics for Members and
Committee Members of the National
Legislative Assembly, B.E. ๒๕๕๐ (๒๐๐๗)
จํานวน ๕ เลม
- รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา
ภาษาอังกฤษ

อนุญาต
๑๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

- รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ
ภาษาอังกฤษ

- รายชื่อคณะกรรมาธิการการทหาร

อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

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

๓๓

๒๔ มิ.ย. ๕๑ นางออทิพย
ฐิติเสถียรพรรณ
เจาหนาทีธ่ ุรการ

- รายชื่อคณะกรรมาการฯ

อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

๓๔

๒๔ มิ.ย. ๕๑ นายสมศักดิ์ แสงอรุณ

- รายชื่อคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ภาษาอังกฤษ

อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

๓๕

๒๕ มิ.ย. ๕๑ น.ส.ชลธิชา มีแสง
ผอ.กลุมงานฯ

- คณะกรรมาธิการยุตธิ รรมและการตํารวจ
ฉบับภาษาอังกฤษ

อนุญาต
๒๕ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

๓๖

๓๗

๓๘

๒๕ มิ.ย. ๕๑

นางณัฐนันทน
กระจางวงศ

ผอ.กลุมงานฯ
๒๖ มิ.ย. ๕๑ น.ส.ศิริพร ภิญโตสิรธิ ร
ผอ.กลุมงานฯ
๒๖ มิ.ย. ๕๑ นายกิตติ เจริญยงค
ผอ.กลุมงานฯ

- รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ

- รายชื่อคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ

- รายชื่อคณะกรรมาธิการการทองเที่ยวฯ

อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๓๙

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๖ มิ.ย. ๕๑ สมาชิกวุฒิสภา ๑๕๐ คน

ชื่อ/ประเภทขอมูล
- The Secretariat of the Senate (๓ Languages
English,Frenh,Chinese)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๖ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกํากับและตรวจสอบ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๔๐

๒๖ พ.ค. ๕๑ นายสมศักดิ์ แสงอรุณ

๔๑

๓ มิ.ย. ๕๑

พลเอก ยอดชาย
เทพยสุวรรณ
ประธานคณะกรรมาการ
สืบสวนสอบสวน
สํานักงาน กกต.

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- ขอเอกสารกรณี นายสาทิตย วงหนองเตย
(ใหนางสาวรสนา โตสิตระกูล) ยื่นเรื่องให
ถอดถอนนายจักรภพ เพ็ญแข
- ขอสําเนาคํารองของนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
กับ สว. ยื่นคํารองตอประธานวุฒิสภาเพื่อสง
คํารองยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยความ
เปนนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒ มิ.ย. ๕๑
(๘ วัน)
อนุญาต
๓๐ มิ.ย. ๕๑
(๗ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักการประชุม รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒๐ ราย

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๔๒

๒๘ มี.ค. ๕๑ นายเจริญ ภักดีวานิช
(สมาชิกวุฒิสภา)

๔๓

๑ เม.ย. ๕๑ คุณอัชญา ไกรกิตติวุฒิ
ผูปฏิบตั ิงานใหสมาชิก
วุฒิสภา (นายสมชาย
แสวงการ)
๖ เม.ย. ๕๑ น.ส.จินดา ประสมทรัพย - รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๒ คณะ
(สํานักรายงานการประชุม
และชวเลข)
๘ เม.ย. ๕๑ นางนฤมล เผือกอําไพ
- รายงานคณะกรรมาธิการองคกรอิสระ
เรื่อง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและ
(สํานักกํากับและ
รายงานเรื่องการถอดถอน
ตรวจสอบ)
(นายจรัล ดิษฐาอภิชัย)
๑๑ เม.ย. ๕๑ นายเจริญ ภักดีวานิช
- รางญัตติ เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
(สมาชิกวุฒิสภา)
และติดตามการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต

๔๔

๔๕

๔๖

- รางญัตติ เรือ่ ง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและติดตามการแกไขปญหาพื้นทีล่ ุมน้ํา
ทะเลสาบสงขลา
- ขอสําเนาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษารัฐธรรมนูญ ป๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย.๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๔๗

๔๘

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๒๔ เม.ย. ๕๑ น.ส. ลัดดาวัลย
สมบูรณกิจชัย
(สํานักกฎหมาย)
๒๕ เม.ย. ๕๑ รศ.ประเสริฐ ชิตพงศ
(สมาชิกวุฒิสภา)

ชื่อ/ประเภทขอมูล
- Copy รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา

- รางญัตติ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาและติดตามการแกไขปญหาผลไมราคา
ตกต่าํ ซ้ําซาก
- ไฟลขอบังคับการประชุม ๒๕๕๑

๔๙

๒๙ เม.ย.๕๑ คุณสุวิมล เจียมวงศแพทย
(สํานักกฎหมาย)

๕๐

๒ พ.ค.๕๑

๕๑

๖ พ.ค. ๕๑

๕๒

๖ พ.ค. ๕๑

น.ส.สมศรี บุญอํานวยพร - รายชื่อคณะกรรมาธิการ
(สํานักภาษาตางประเทศ)

๕๓

๖ พ.ค. ๕๑

นายนพดล ชาเคน
(บริษัท ลิคเกอรี่
แอนด วรชัย จํากัด)

น.ส. ลลิดา จุลฤกษ
นิติกร
สํานักการประชุม สผ.
น.ส. สุภัค บุญพัชรวานิช
(สํานักกรรมาธิการ ๓)

- รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษารายงานประจําป ๒๕๔๙ กองทุน สสส.
- หนังสือตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญประจํา
วุฒิสภา ๒๒ คณะ

- ขอหนังสือนัดประชุม กมธ. ๒๒ คณะ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๔ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ค.๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๕๔

๒๐ พ.ค. ๕๑ นายขุนพล ภูมิถาวร
(สํานักกรรมาธิการ ๓)

- หนังสือยันยันมติ

๕๕

๒๙ พ.ค.๕๑ ศาลแพง

๕๖

๒ มิ.ย. ๕๑ น.ส.วิกานดา วรรณวิเศษ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๑. สําเนากระทูถามที่ ๒๙๘ เรื่อง ความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ราชการ (นายสนิท จันทรวงศ
เปนผูต ั้งถาม)
๒. สําเนากระทูถามที่ ๒๙๙ เรื่อง เจาหนาที่
ปฎิบัตหิ นาที่โดยมิชอบ (นายจิโรจน โชติพันธ
เปนผูตั้งถาม) และ
๓. สําเนากระทูถามที่ ๓๐๐ เรื่อง กระทรวง
สาธารณสุขละเมิดเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพและละเมิดสิทธิของผูบ ริโภค
(นายบุญเลิศ ไพรินทร เปนผูต ั้งถาม)
- สรุปประเด็นการประชุมรัฐสภา
(File ตารางเปรียบเทียบนโยบายฯ)

๕๗

๕ มิ.ย. ๕๑ น.ส. รุงรัฐ ลิลา
(สํานักการคลัง
สภาผูแ ทนราษฎร)

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ป ๕๑
ใสแผนดิสก

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๐ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๕ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.
ลําดับที่
ที่รับเรื่อง
๕๘

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๒ มิ.ย. ๕๑ น.ส. บงกช วงษไทย
(สํานักกํากับและ
ตรวจสอบ)
๑๖ มิ.ย. ๕๑ นายไตรรงค โตกระแส
(สํานักวิชาการ)

- สารบบญัตติ (ตารางแยกคณะ)
ฉบับลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๑

๖๐

๑๘ มิ.ย. ๕๑ น.ส.วราภรณ หอมละออ
(สํานักกรรมาธิการ ๓)

- ขอสังเกตรายงานของคณะกรรมาธิการที่สงไป
ครม. และกองคลังจาก ครม.

๖๑

๓๐ มิ.ย. ๕๑ น.ส. พัชร ทองออน
(สํานักกรรมาธิการ ๒)

- หนังสือยันยันมติประกาศวุฒิสภา
เรื่อง คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม
เรงรัดฯ

๕๙

- สําเนาประกาศวุฒิสภา
หนังสือยันยันมติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ มิ.ย.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ มิ.ย.๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ มิ.ย.๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักประชาสัมพันธ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย
ลําดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตําแหนงของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๖๒

๒๔ มิ.ย.๕๑

น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน - ขอความอนุเคราะหสําเนาภาพ และเสียงการตอบกระทู
เลขานุการ
ถามเรื่องการเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับขึ้นทะเบียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวง ปราสาทเขาพระวิหาร ที่ประเทศแคนาดา ของ รมว.
การตางประเทศ
กระทรวงการตางประเทศ ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒
(สมัยวิสามัญ) วันศุกรที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๑

๖๓

๓๐ มิ.ย. ๕๑

นายประสาร มฤคพิทักษ - ขอความอนุเคราะหสําเนาภาพและเสียงการอภิปรายทัว่ ไป
สมาชิกวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐
วันจันทรที่ ๒๓ มิ.ย.๕๑
คําอภิปรายของ
๑. นายประสาร มฤคพิทกั ษ
๒. นายไชยา สะสมทรัพย
๓. ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๔ วัน)
หมายเหตุ เนือ่ งจาก
เปนเรื่องการตอบ
ชี้แจง ของ รมว.
กระทรวงการ
ตางประเทศ
อนุญาต
๒ ก.ค. ๕๑
(๒ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตําแหนงของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
หมายเหตุ ทําสําเนา
ใหเฉพาะนายประสาร
มฤคพิทักษ แตคํา
อภิปรายของนายไชยา
สะสมทรัพย และ
ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง
ไมสามารทําสําเนาให
ไดเนื่องจากเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล
(ไดรายงานไปยัง
เลขาธิการวุฒสิ ภาแลว
อยูระหวาง รอดําริ
ของเลขาธิการ
วุฒิสภา)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

สํานักกฎหมาย รวมผูขอขอมูล จํานวน ๘๘ ราย

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๖๔

๔ เม.ย. ๕๑ นายเจริญ ภักดีวานิช
สมาชิกวุฒิสภา

- ขอมูลกฎหมายเกี่ยวกับความเปนมาและสรุป
สาระสําคัญ พ.ร.บ.วาดวยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันฯ
- รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

๖๕

๘ เม.ย. ๕๑ น.ส.สรวงกนก สระบัว
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๖๖

๘ เม.ย. ๕๑ ดลยา ชมภูศรี
ขาราชการรัฐสภา

- รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

๖๗

๘ เม.ย. ๕๑ นายปทมาตร วงษหลาย

- หนังสือสิทธิประโยชนของส.ว.

๖๘

๘ เม.ย. ๕๑ น.ส.อารีรัตน ศรีลานิล
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งส.ส.และ ส.ว.

๖๙

๙ เม.ย. ๕๑ นายวิรัติ พาณิชยพงษ
สมาชิกวุฒิสภา

๑. พ.ร.บ.สุขภาพจิต ๕๑
๒. พ.ร.บ.การแพทยฉุกเฉิน ๕๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๔ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ว.ด.ป.

ลําดับ
ที่

ที่รับเรื่อง

๗๐

๙ เม.ย. ๕๑

๗๑

๑๐ เม.ย. ๕๑

๗๒

๑๐ เม.ย. ๕๑

๗๓

๑๐ เม.ย. ๕๑

๗๔

๑๐ เม.ย. ๕๑

๗๕

๑๐ เม.ย. ๕๑

๗๖

๑๐ เม.ย. ๕๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ชื่อ/ประเภทขอมูล
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ของผูขอขอมูล
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
วิไลลักษณ ดาสกุล
- พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
อนุญาต
วาดวยการเลือกตั้งส.ส.และ ส.ว.
๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
น.ส.นุจรีมาส รุงเรืองศรี - รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
๑๐ เม.ย. ๕๑
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๑ วัน)
น.ส.นุจรีมาส รุงเรืองศรี - สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ
อนุญาต
กรรมาธิการ
๑๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
น.ส.ปฐมธิดา อนันตชัย
- หนังสือสิทธิประโยชนของส.ว.
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๑๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
สุวิศ เมฆเสรีสกุล
- หนังสือสิทธิประโยชนของส.ว.
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
๑๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
วิไลลักษณ ดาสกุล
- รัฐธรรมนูญ ๕๐
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๑๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
นายเขมชาติ คณะเศรษฐ - ขอมูลเอกสารประกอบการพิจารณาราง
อนุญาต
พระราชบัญญัติ ป ๒๕๔๙ และ ป ๒๕๕๐
๑๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๗๗ ๑๑ เม.ย. ๕๑ นายอนิรัฐ ทัศนา

- รัฐธรรมนูญ ๕๐

๗๘

๑๑ เม.ย. ๕๑ นายชรินทร หาญสืบสาย

๗๙

๑๑ เม.ย. ๕๑ นางสุภาพ กลั่นประเสริฐ

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

๘๐

๑๑ เม.ย. ๕๑ นายชลิต แกวจินดา
สมาชิกวุฒิสภา

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
จํานวน ๓ ฉบับ

๘๑

๑๑ เม.ย. ๕๑ นายวีรวัฒน รัตนะ

- รัฐธรรมนูญ ๕๐

๘๒

๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.สมศรี บุญอํานวย
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

๘๓

๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.ภิรมย นิลทัพ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๘๔

๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.ลักษณา ศิริวรรณ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๑. พ.ร.บ.จัดตั้งศาลจังหวัด
๒. พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการศาลยุตธิ รรม

๘๕

๑๗ เม.ย.๕๑ น.ส.มัทนา รามพันธ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

˗ CD เอกสารประกอบการพิจารณาราง
พ.ร.บ. ป ๔๙ - ๕๐

๘๖

๒๑ เม.ย.๕๑ น.ส.อรวรรณ
พงษสุขเวชกุล

- เอกสารประกอบการพิจารณาสภานิติบญ
ั ญัติ
แหงชาติ

๘๗

๒๕ เม.ย. ๕๑ น.ส.วรรณวิภา
เลิศปญญาพร
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๒๕ เม.ย. ๕๑ นายวรเดช
อมรวรพิพัฒน

- พระราชบัญญัติวิธปี ฏิบตั ิราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙

๘๙

๒๘ เม.ย.๕๑ นางรักชนก เกสรทอง
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- หนังสือสิทธิประโยชนของส.ว.

๙๐

๒๙ เม.ย.๕๑ นายชัยวัฒน
แพทยวิโรจนกุล

- พ.ร.บ.คนตางดาว พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพยสิน
ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของประกาศแตงตั้ง สนช.

๘๘

- เอกสารสําเนาพระราชบัญญัติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ/ประเภทขอมูล
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ของผูขอขอมูล
ที่
ที่รับเรื่อง
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๙๑ ๒๙ เม.ย.๕๑ น.ส.จิราพร นิลบุญ
- CD เอกสารประกอบการพิจารณาสมัยสภานิติ
บัญญัตฯิ
๒๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
๙๒ ๒๙ เม.ย.๕๑ นายพรภพ ดิษยพงษ
- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.
อนุญาต
๒๙ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
๙๓ ๓๐เม.ย.๕๑ นางอลีณา ทรัพยสุนทร - หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๓๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
๙๔ ๓๐ เม.ย.๕๑ นางจันทิมา สวางกมล
- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๓๐ เม.ย. ๕๑
(๑ วัน)
๙๕ ๒ พ.ค. ๕๑ น.ส.จินดา ประสมทรัพย - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
๙๖ ๒ พ.ค. ๕๑ นางชนิดา สิภริ มย
๑. จุลนิติ ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ และ ๒
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๒. พระราชบัญญัตคิ ุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
๙๗ ๒ พ.ค. ๕๑ น.ส.พัชรติ พิชญาภรณ
- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.
อนุญาต
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่
๙๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๐๐

๒ พ.ค. ๕๑ น.ส.จันทรัจน
พวงระหงศ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๒ พ.ค. ๕๑ น.ส.ปรางทิพย
หวังสมนึก
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๒ พ.ค. ๕๑ นายสรศักดิ์ สรอยสนธิ์

๑๐๑

๖ พ.ค. ๕๑

นายสุชาติ พืน้ ทองคํา
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๑๐๒

๖ พ.ค. ๕๑

นายณัฐเมศร
เรืองพิชัยพร

๑๐๓

๗ พ.ค. ๕๑ นายเศรฐ เทพวงค

- พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน
ที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา แลว

๑๐๔

๑๖ พ.ค.๕๑ น.ส.ศิริพร เมืองศรีนุน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
เวนคืนทีด่ ิน

๙๙

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

๑. รัฐธรรมนูญ ๕๐
๒. ขอบังคับการประชุม
๓. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯ
- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๐๕

๒๐ พ.ค.๕๑ นายไทยวัฒน
บุญประเสริฐ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๓ เลม

๑๐๖

๒๑ พ.ค.๕๑ นายโสภณ ศรีมาเหล็ก
สมาชิกวุฒิสภา

- เอกสารจดหมายขอถอนการแตงตั้ง

๑๐๗ ๒๑ พ.ค.๕๑ นายชิดชัย ทองเจริญ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๓ เลม

๑๐๘

- รัฐธรรมนูญ ๕๐

๒๑ พ.ค.๕๑ นางมยุรี สุขวัฒน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๑๐๙ ๒๑ พ.ค.๕๑ สุธาวณีย อินตะสา
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๓ เลม

๑๑๐

๒๑ พ.ค.๕๑ นายมีชัย ภัทรเปรมเจริญ

- จุลนิติ รัฐธรรมนูญ ๕๐

๑๑๑

๒๑ พ.ค.๕๑ นายวิทยา อินาลา
สมาชิกวุฒิสภา

- รางหนังสือขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๐ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๑๒ ๒๒ พ.ค.๕๑ พ.ต.อ.(พิเศษ)พายัพ
ทองชื่น
สมาชิกวุฒิสภา
๑๑๓ ๒๒ พ.ค.๕๑ นายวีรวัฒน รัตนะ

- รางหนังสือขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๕๐

๑๑๔ ๒๒ พ.ค.๕๑ ศ.วิรัติ พานิชพงษ
สมาชิกวุฒิสภา

- พ.ร.บ.มาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต

๑๑๕ ๒๒ พ.ค.๕๑ นายเจริญ ภักดิ์วานิช
สมาชิกวุฒิสภา

- เจตนารมณรัฐธรรมนูญ ๕๐

๑๑๖ ๒๒ พ.ค.๕๑ ณัฐธนพงษ เกษมวรรณ

- รายชื่อกรรมาธิการ ๒๒ คณะ

๑๑๗ ๒๒ พ.ค.๕๑ นายทศพล
เชี่ยวชาญประพันธ

- พระราชบัญญัติวิธีพจิ ารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๑๘ ๒๓ พ.ค.๕๑ พล.ต.ต.องอาจ
สุวรรณสิงห
สมาชิกวุฒิสภา

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๑๙ ๒๓ พ.ค.๕๑ วาที่รอยตรีบญ
ุ ทัศน
แปนจํารัส

- คําแถลงนโยบายตอทีป่ ระชุมรัฐสภาของ
นายกรัฐมนตรี

๑๒๐ ๒๓ พ.ค.๕๑ นายเฉลิมชัย ศรีจันทร

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๒๑ ๒๓ พ.ค.๕๑ น.ส.สุวัทนา ทิพานันท

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๒๒ ๒๓ พ.ค.๕๑ น.ส.ออมเดือน
ฐิติเสมอธรรม
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๑๒๓ ๒๓ พ.ค.๕๑ นายยุทธภูมิ สําเร็จ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๒๔ ๒๙ พ.ค.๕๑ นายบวรสวรรค
ประจวบกลาง

- เอกสารกระบวนการตราพระราชบัญญัติ

๑๒๕

- รางหนังสือขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง
ญัตติขอแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ๕๐

๙ มิ.ย. ๕๑

นายสวิด แสงตะครัด

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ค. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

๑๒๖ ๑๐ มิ.ย. ๕๑ นายวิเชียร คันฉอง
สมาชิกวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทขอมูล

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๒๗ ๑๐ มิ.ย. ๕๑ นายศักดิ์นรินทร เขื่อนอน - ขอบังคับการประชุมส.ว. ๕๑

๑๒๘ ๑๐ มิ.ย. ๕๑ น.ส.วลัยภรณ พงษวิพันธุ - หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๑๒๙ ๑๑ มิ.ย. ๕๑ นายดํารง วรรณสอน

- รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๕๑

๑๓๐ ๑๑ มิ.ย. ๕๑ น.ส.อังศุมาลิน สมรรคเสวี - วารสารจุลนิติ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ
๑๓๑ ๑๑ มิ.ย. ๕๑ วาที่รอยตรีบญ
ุ ทัศน
แปนจํารัส

- สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ

๑๓๒ ๑๑ มิ.ย. ๕๑ ศ.วิรัติ พาณิชยพงษ
สมาชิกวุฒิสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณารางพรบ.ปปท.
บันทึกการออกเสียงลงคะแนน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๐ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๓๓ ๑๒ มิ.ย. ๕๑ นายเจริญ ภักดิ์วานิช
สมาชิกวุฒิสภา

- เอกสารรายงานเหตุการณความไมสงบ
ชายแดนภาคใต

๑๓๔

๑๒ มิ.ย.๕๑ นางปาจรีย บุญญขันธ

- รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๕๑

๑๓๕

๑๓ มิ.ย.๕๑ นายเฉลิมชัย
กิตติศักดิ์ นาวิน

- หนังสือสิทธิประโยชน ส.ว.

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๑๓ มิ.ย.๕๑ พล.ท.พงศเอก
อภิรักษโยธิน
พุทธศักราช ๒๕๕๐
สมาชิกวุฒิสภา
๑๓๗ ๑๓ มิ.ย.๕๑ นางศิริวรรณ มนอัตระผดุง - รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑๓๖

๑๓๘

๑๓ มิ.ย.๕๑ นายสิรัต ตั้งโชฎิกะ

๑๓๙

๑๓ มิ.ย.๕๑ นายชัยวัฒน
แพทยวิโรจนกุล

๑. รัฐธรรมนูญ ๕๐
๒. พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
๓. พ.ร.บ.สัญชาติ
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๔๐

๑๖ มิ.ย.๕๑ น.ส.นุจรีมาศ รุงเรืองศรี
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๔๑

๑๗ มิ.ย.๕๑ น.ส.อัชญา ไกรกิตติวุฒิ
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๔๒

๑๗ มิ.ย.๕๑ น.ส.มนสุดา พุมพวง
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๔๓ ๑๘ มิ.ย. ๕๑ นายจาตุโชติ เมษกระสอ

- พระราชบัญญัติวิธีพจิ ารณาคดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๔๔

๑๘ มิ.ย.๕๑ น.ส.มานิดา สารพัฒน
ขาราชการรัฐสภาสามัญ

๑๔๕

๒๐ มิ.ย.๕๑ พลเอก เลิศรัตน
รัตนวานิช
สมาชิกวุฒิสภา
๒๓ มิ.ย.๕๑ นายเขมชาติ
คณาภูเศรษฐ

- รายงานการประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๔ ลงวันที่
๑๔ พ.ย. ๒๕๕๐ เรื่อง การพิจารณาราง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคาปลีก
หรือคาสง พ.ศ. ....
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๔๖

- คําแถลงนโยบายตอทีป่ ระชุมรัฐสภาของ
นายกรัฐมนตรี

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๑๖ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ มิ.ย. ๕๑ (๑วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

ลําดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตําแหนง
ของผูขอขอมูล

ชื่อ/ประเภทขอมูล

๑๔๗ ๒๓ มิ.ย.๕๑ นางกาญจนา แตงแกว

- รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาป ๒๕๕๑

๑๔๘

๒๔ มิ.ย.๕๑ นายปณิธัศร ปทุมวัฒน

- วารสารจุลนิติ

๑๔๙

๒๔ มิ.ย.๕๑ นายศุภภัทร มานะทัศน

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๕๐

๒๕ มิ.ย.๕๑ น.ส.ศิริวรรณ กรเกษตร

- สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ

๑๕๑

๒๕ มิ.ย.๕๑ นายชัยวัฒน
แพทยวิโรจนกุล

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ที่สงขอมูลใหผูขอ/
ระยะเวลาที่ใช (วัน)
อนุญาต
๒๓ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ มิ.ย. ๕๑
(๑ วัน)

ไมอนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางสวน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

