รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน 355 ราย รวมทั้งหมด 605 เรื่อง ดังนี้
ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

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

1

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

12

3.38

24

-

-

2

อดีตสมาชิกรัฐสภา

1

0.28

1

-

-

3

กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ

82

23.10

135

-

-

4

บุคคลในวงงานรัฐสภา

139

39.15

226

-

-

5

หน่วยงานศาล

3

0.85

6

-

-

6

หน่วยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ

20

5.63

51

-

-

7

หน่วยงานราชการภายใน

58

16.34

91

-

-

8

นิสิต/นักศึกษา

3

0.85

6

-

-

9

ประชาชน / สื่อมวลชน

37

10.42

65

-

-

355

100

605

-

-

รวม

ประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ 1
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ลาดับที่ 2
กรรมาธิการ / อนุกรรมาธิการ
ลาดับที่ 3
หน่วยงานราชการภายใน

สรุปการให้บริการ
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561)
ของปีงบประมาณ 2561
แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ

หน่วยงานศาล
1%
หน่วยงานราชการภายใน
16%

บุคคลในวงงานรัฐสภา
39%

นิสิต/นักศึกษา
1%
ประชาชน/สื่อมวลชน
11%

อดีตสมาชิกรัฐสภา
0%
กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ
23%

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
3%

6%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

อดีตสมาชิกรัฐสภา

บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา จานวน 355 ราย รวมทั้งหมด 605 เรื่อง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ 6 ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
(รำยงำนกำรประชุมทีถ่ อดข้อควำมจำกชวเลข)
1.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
1.3 สำเนำวีดิทัศน์กำรประชุมสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนูญ/
ร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.4 สำเนำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.5 หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.6 หนังสือสรุปสำระสำคัญ ประวัตแิ ละควำมเป็นมำ
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
1.7 สำเนำเจตนำรมณ์
1.8 หนังสือวุฒิสภำกับกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญ
1.9 เอกสำรงบประมำณของศำล
1.10 สำเนำข้อมูลกระบวนกำรก่อนกำรตรำกฎหมำย
มำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญ
1.11 สำเนำรำยงำนผลกำรศึกษำมำตรกำรส่งเสริมพำณิชย์นำวี
1.12 สำเนำสรุปมติคณะรัฐมนตรีทเี่ กี่ยวข้องกับวงงำนด้ำน
นิติบญ
ั ญัติ

2

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
อดีตสมาชิกรัฐสภา
2.1 สำเนำบัตรประจำตัวของสมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
2.2 สำเนำบัตรประชำชนของสมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
2.3 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกสภำนิติบัญญัตแิ ห่งชำติ
2.4 สำเนำทะเบียนสมรสของสมำชิกสภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติ
2.5 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของคู่สมรสสมำชิกสภำ
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
217
362
-

11

19

-

-

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

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

2.6 ทำเนียบสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
2.7 ทำเนียบพรรคกำรเมือง
3

4

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะทางาน
3.1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรสำมัญ/
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ และคณะอนุกรรมำธิกำร
(รำยงำนกำรประชุมทีถ่ อดข้อควำมจำกชวเลข)
3.2 สำเนำบันทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำร/
คณะอนุกรรมำธิกำร
3.3 สำเนำรำยงำน/สรุปผลกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญในกำรพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติ
3.4 สำเนำบันทึกข้อควำมของคณะกรรมำธิกำร
3.5 สำเนำหลักฐำนกำรตีควำมประมวลกฎหมำยอำญำ
3.6 สำเนำบันทึกกำรลงคะแนนเสียง
3.7 สำเนำคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
3.8 สำเนำรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำและกำรสัมมนำของ
กรรมำธิกำรเกษตรและสหกรณ์
3.9 สำเนำรำยชื่อคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ
3.10 สำเนำหนังสือคณะกรรมำธิกำรยุตธิ รรมและกำรตำรวจ
วุฒิสภำ
3.11 สำเนำคณะกรรมำธิกำรยุตธิ รรมและกำรตำรวจวุฒิสภำ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
4.1 สำเนำพระรำชบัญญัติ
4.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำญำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
4.3 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร

19

24

-

-

40

64

-

-

ไม่
อนุญาต
จานวน อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(ราย) (เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรื่อง)
21
43
-

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

5

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5.1 หนังสือรวมกฎหมำยประจำปี
5.2 หนังสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติ
พ.ศ. 2560
5.3 หนังสือรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวงงำนสภำนิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงล่ำสุด)
5.4 หนังสือประมวลกฎหมำยกำรบริหำรข้ำรำชกำร
ฝ่ำยรัฐสภำ
5.5 หนังสือรวมกฎหมำยกำรปกครอง
5.6 หนังสือรวมกฎหมำยในวงงำนนิติบัญญัติ

6

ข้อมูลข่าวสารอื่น
7.1 วำรสำรจุลนิติ
7.2 พิธีสำรเพื่อแก้ไขภำคผนวก
7.3 ใบสมัครสถำบันพระปกเกล้ำ
7.4 เอกสำรกำรเก็บภำษี
7.5 แบบฟอร์มหนังสือสัญญำเช่ำ
7.6 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
7.7 สำเนำเอกสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรสั่งซื้ออำวุธปืน
7.8 ข้อมูลข่ำวสำรทีไ่ ม่ตอ้ งเปิดเผยตำมพระรำชบัญญัตขิ ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540

47

93

-

-

รวมทั้งหมด

355

605

-

-

(หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมูลมากกว่า 1 ประเภท)

0
19 24

400

362

40
64
21 43

ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ

50

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

11 19

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ /
คณะกรรมาธิการวิสามัญ /คณะอนุกรรมาธิการ/และคณะทางาน

350

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ /
อดีตสมาชิกรัฐสภา

200

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ /
ร่างพระราชบัญญัติในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท
จานวน (ราย)

จานวน (เรื่อง)

300

250

217

150

100

93

47

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2561
แยกการให้บริการสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก มีการให้บริการจานวน 7 สานัก โดยแยกได้ดังนี้

1

สำนักประชำสัมพันธ์

จานวน
(ราย)
5

2

สำนักบริหำรงำนกลำง

13

21

3

สำนักกำรประชุม

5

9

4

สำนักกรรมำธิกำร 2

3

3

5

สำนักกฎหมำย

313

539

6

สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข

11

13

7

สำนักกรรมำธิกำร 3

5

13

355

605

ลาดับ

สานัก

รวม

จานวน
(เรือ่ ง)
7

การให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลำดับที่ 1 สำนักกฎหมำย มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน

313 รำย

ลำดับที่ 2 สำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน

13 รำย

ลำดับที่ 3 สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนุญำตข้อมูลข่ำวสำร จำนวน

11 รำย

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนภูมิการให้บริการจากสานักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก

539

600
500
400

313

300

200
100

7
5

21
13

9
5

11

3

0

จานวน (ราย)

13

11

3

จานวน (เรื่อง)

5

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รวมทั้งหมด จำนวน 355 รำย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน 5 ราย รวมทั้งหมด 7 เรื่อง
ลาดับ
ที่
๑.

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๖ ม.ค. ๖๑ นายสุชาติ ลายน้าเงิน
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
ครังที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๒.

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒ ก.พ. ๖๑ นายรัฐภูมิ ค้าศรี
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร การป้องกันและปราบปรามการจุจริต พ.ศ. .... จ้านวน ๓ ครัง ดังนี
๑. ครังที่ ๖๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. ครังที่ ๗๒/ ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. ครังที่ ๗๓/ ๒๕๖๐ (เป็นพิเศษ) วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๒

ลาดับ
ที่
๓.

๔.

๕.

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๙ ม.ค. ๖๑ นางรตี วัลลิสตุ
นักประชาสัมพันธ์ชา้ นาญ
การพิเศษ รักษาราชการ
แทนหัวหน้าส้านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
๒๑ ก.พ.๖๑ นายคณิศ แสงสุพรรณ
เลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบาย
การพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
๒๖ มี.ค ๖๑ นางต้องใจ
สุทัศน์ ณ อยุธยา
หัวหน้าส้านักงานรัฐมนตรี

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
( ๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครังที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เรื่องด่วน การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครังที่ ๑๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่องด่วน เรื่องพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๖ มี.ค. ๖๑

-

-

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- ส้าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครังที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน
พ.ศ. ....

๓

มีผู้ขอข้อมูลข่ำวสำรของสำนักบริหำรงำนกลำง จำนวน 13 รำย รวมทั้งหมด 21 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

1

3 ม.ค. 61

2
3
4

5

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

นางอัญชนา รักเมือง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
3 ม.ค. 61 นางอัญชนา รักเมือง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
4 ม.ค. 61 นางอัญชนา รักเมือง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
18 ม.ค. 61 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรชั ดา
เงินแถบ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
24 ม.ค. 61 น.ส.พิกุล ห้วยดอกหอม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ จานวน 9 คน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ จานวน 6 คน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิก
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ จานวน 2 คน
1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
3. สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนารายชื่อผู้บริหารและผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
3 ม.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
3 ม.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
4 ม.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
24 ม.ค. 61
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๔

ลาดับ
ที่
6

7
8

9
10

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

31 ม.ค. 61 น.ส.ณัฐธนัญ
สุนทรกิตติพงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
12 ก.พ. 61 น.ส.สมฤดี สังสุด
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
14 ก.พ. 61 น.ส.เกศณี กรีไกรนุช
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
26 ก.พ. 61 นายศุภโชค คาแฝง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
4 มี.ค. 61 นายเจตจานงค์
สาดประดับ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาสถิติบคุ ลากรภายในสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนารายชื่อและตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒสภา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของคู่สมรสสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
2. สาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
3. สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
31 ม.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
12 ก.พ. 61
(1 วัน)
อนุญาต
14 ก.พ. 61
(1 วัน)
อนุญาต
26 ก.พ. 61
(1 วัน)
อนุญาต
4 มี.ค. 61
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๕

ลาดับ
ที่
11

12

13

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

16 มี.ค. 61 ว่าที่ ร.ต. สิทธิศักดิ์
ศรีโรจนากร
ข้าราชการ สานักงาน
ป.ป.ช.
26 มี.ค. 61 น.ส.อรทัย แหวนนาค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
26 มี.ค. 61 น.ส.สุพิณนิภา
ปิยะไพศาลตระกูล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- ทาเนียบสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
ที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์
1. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
2. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. สาเนาการเปลี่ยนขือ่ - นามสกุล
4. สาเนาทะเบียนสมรสของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
16 มี.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
26 มี.ค. 61
(1 วัน)
อนุญาต
26 มี.ค. 61
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๖

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน 5 ราย รวมทั้งหมด 9 เรื่อง

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

- ส้าเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑ วัน

-

-

- ส้าเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑ วัน

-

-

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑

๓๐ ม.ค. ๖๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๑
สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. ....

๒

๑๔ ก.พ. ๖๑ นายทศวิณห์ เกียรติทตั ต์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ ก.พ. ๖๑ นายอดิสรณ์ เนตรทอง
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๓

๗

ลาดับ
ที่
๔

๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๒๘ ก.พ. ๖๑ กลุ่มงานกฎหมาย ๑
ส้าเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึง่ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ้านวน ๓ ฉบับ ดังนี
๑. ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดี
ปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓ มี.ค. ๖๑ นางพวงผกา วรศิลป์
- ส้าเนาร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองการด้าเนินงานของ
ข้าราชการ ส้านักงาน
ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัตแิ ห่งเอเชีย พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
๑ วัน

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๑ วัน

-

-

๘

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๒ จานวน 3 ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- ส้าเนาหนังสือคณะกรรมาธิการยุตธิ รรมและการต้ารวจ วุฒสิ ภา
ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ.๒) ๐๐๑๐/๑๘๐๖ ลงวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๓ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๑

๒๒ ม.ค. ๖๑ ศาลจังหวัดหัวหิน

๒

๒๓ ม.ค. ๖๑ คณะกรรมการข้อมูล
- ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติ
ข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๕ ทีอ่ ยู่ในความ
ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ครอบครองของส้านักกรรมาธิการ ๒

อนุญาต
๒๙ ม.ค. ๖๑
(๖ วัน)

-

-

๓

๖ ก.พ. ๖๑ นายส้าราญ นาบุตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี
ส้านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

อนุญาต
๑๒ ก.พ. ๖๑
(๖ วัน)

-

-

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....

๙

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 313 ราย รวมทั้งหมด 539 เรื่อง

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑

๘ ม.ค. ๖๑ นายอุดม วิบูลเทพชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....

๒

๘ ม.ค. ๖๑ ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓

๘ ม.ค. ๖๑ นายวรรณ โอภาสนันท์
กรรมาธิการ

๔

๙ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๑๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕

๙ ม.ค. ๖๑ ดร.กิตติวฒ
ั น์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
กรรมาธิการ

๖

๙ ม.ค. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

๗

๙ ม.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๑๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๘

๙ ม.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

๙

๑๐ ม.ค. ๖๑ นางสุทธินี เมธีประภา
ประชาชน

๑๐

๑๐ ม.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๑๒

ลาดับที่

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๐ ม.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๑ นายศิรนิ ทร์ กาญจนาภิรมย์ ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. ส้าเนาเจตนารมณ์ที่มาของร่างรัฐธรรมนูญ
๑๐ ม.ค. ๖๑ นางอ้าไพวรรณ ติง่ สกุล ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๑ นางณัติกาญจน์
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
สูติพันธุว์ ิหาร
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชน

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๑๓

ลาดับที่

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๐ ม.ค. ๖๑ นายอภิสัณหุ์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๑ นายสืบสวัสดิ์ วุฒวิ รดิษฐ์ - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐ ม.ค. ๖๑ นายยุทธนาภรณ์ ผมหอม - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ข้าราชการ ส้านักงาน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
เลขาธิการวุฒิสภา
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.ฐติชญาน์ ไชยสินธุ์
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ ส้านักงาน
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙ จ้านวน ๒ ชุด
เลขาธิการวุฒิสภา
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๑๔

ลาดับที่

๑๙

๒๐

๒๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ์ ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ข้าราชการ ส้านักงาน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
เลขาธิการวุฒิสภา
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ข้าราชการ ส้านักงาน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
เลขาธิการวุฒิสภา
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ๑. ส้าเนาข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกฎหมาย
กรรมาธิการ
ที่เกี่ยวข้อง (ค้าสั่งเรียก)
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๑๕

ลาดับที่

๒๒

๒๓

๒๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ต.พิพัฒน์ ภควณิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๑ พล.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ส้าเนาเจตนารมณ์ทมี่ าของร่างรัฐธรรมนูญ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๑๖

ลาดับที่

๒๕

๒๖

๒๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.วัชรีย์ ศุภพิช
๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
ข้าราชการ ส้านักงาน
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๑ ม.ค. ๖๑ น.ส.ราตรี ศรีสถิตย์วฒ
ั นา - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอุทาร พิชญาภรณ์
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๑๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘

๑๑ ม.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙

๑๑ ม.ค. ๖๑ นายปรเมตร หลักแหลม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐

๑๑ ม.ค. ๖๑ นายวีระศักดิ์ สาระภักดี
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ส้าเนาเจตนารมณ์ทมี่ าของร่างรัฐธรรมนูญ
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๑๘

ลาดับที่

๓๑

๓๒

๓๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑ ม.ค. ๖๑ นางณัฐวรัญญา นพรัตน์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๑ ม.ค. ๖๑ นายสหัสชัย อนันตเมฆ
กรรมาธิการ
๑๑ ม.ค. ๖๑ นายภัควัฒน์
จรรยาสุทธิวงศ์
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ส้าเนาเจตนารมณ์ทมี่ าของร่างรัฐธรรมนูญ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๑๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๔

๑๕ ม.ค. ๖๑ น.ส.จิรารัตน์ จันทรัตน์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๓๕

๑๖ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง พ.ศ. ....
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๒๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๖

๑๖ ม.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๓๗

๑๖ ม.ค. ๖๑ นายสมคิด หอมเนตร
ประชาชน

๓๘

๑๖ ม.ค. ๖๑ นายจารุกร แม้นจริง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๙

๑๖ ม.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
๒. ท้าเนียบพรรคการเมือง
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๒๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๐

๑๗ ม.ค. ๖๑ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๑

๑๗ ม.ค. ๖๑ น.ส.นธิดา ศรีอตุ ะ
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ ม.ค. ๖๑ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๔๓

๑๗ ม.ค. ๖๑ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

๔๔

๑๗ ม.ค. ๖๑ น.ส.ฉัตรสุดา ศิริวงศ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- ส้าเนาพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๓๙

๔๒

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ การเลือกตัง พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๗ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๒๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๕

๑๘ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔๖

๑๘ ม.ค. ๖๑ นายพรรณสิทธิ์ หิรญ
ั วงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔๗

๑๘ ม.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

๔๘

๑๘ ม.ค. ๖๑ นายปรเมตร หลักแหลม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ....

๔๙

๑๙ ม.ค. ๖๑ นายสุรเกียรติ ลิมเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๒๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕๐

๑๙ ม.ค. ๖๑ นายสิทธิกร ศักดิแ์ สง
ประชาชน

๕๑

๑๙ ม.ค. ๖๑ นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๕๒

๑๙ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๕๓

๑๙ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ส้าเนารายชื่อคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๒๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕๔

๑๙ ม.ค. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมาฤาชุ
อนุกรรมาธิการ

๕๕

๑๙ ม.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๕๖

๒๒ ม.ค. ๖๑ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือกฎหมายด้านภาษี

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๒ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๒๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕๗

๒๒ ม.ค. ๖๑ นายวรพล กิตติ
ประชาชน

๕๘

๒๓ ม.ค. ๖๑ นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- ส้าเนารายงานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....
๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๒๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕๙

๒๓ ม.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๖๐

๒๓ ม.ค. ๖๑ นายกรณ์ ศินารักษ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ ม.ค. ๖๑ พ.อ.ส่งศักดิ์ นันท์ธนะวานิช ๑. หนังสือประมวลกฎหมายบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๑

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๒๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๖๒

๒๓ ม.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
กรรมาธิการ

๖๓

๒๓ ม.ค. ๖๑ น.ส.วาสนา สุวมิ นัสกุล
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๖๔

๒๓ ม.ค. ๖๑ นายพรรณสิทธิ์ หิรญ
ั วงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
- ส้าเนาหลักฐานการตีความประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๒๓ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๒๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๖๕ ๒๓ ม.ค. ๖๑ พ.อ.สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์
๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๒๓ ม.ค. ๖๑
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๖๖ ๒๓ ม.ค. ๖๑ นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์ ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
ข้าราชการ ส้านักงาน
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒๓ ม.ค. ๖๑
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๖๗ ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายนรนิติ เศรษฐบุตร
- หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒๔ ม.ค. ๖๑
แห่งชาติ
พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๖๘ ๒๔ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล ศิรกิ รินทร์
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... ๒๔ ม.ค. ๖๑
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

๒๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๖๙

๒๔ ม.ค. ๖๑ ด.ต.สุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๗๐

๒๔ ม.ค. ๖๑ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๗๑

๒๔ ม.ค. ๖๑ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๗๒

๒๔ ม.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๗๓

๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๔ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๔ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๓๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๗๔

๒๕ ม.ค. ๖๑ ม.ล.ฉัษกมณท์ มาน้อย
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๗๕

๒๕ ม.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๖

๒๕ ม.ค. ๖๑ นายวิศรุต สุขโชคน้าชัย
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๕ ม.ค. ๖๑ น.ต.มนัส ฤกษ์งาม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๗

๗๘

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๗๙

๒๕ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล ศิรคิ วิทย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๐

๒๕ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ยุทธพงษ์ ลีลาไว
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๑

๒๕ ม.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

๘๒

๒๖ ม.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๖๔๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๑)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๕)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. ค้าสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
เรื่อง การด้าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
๒. หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
- หนังสือรายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....
๑. พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๕ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๓๒

ลาดับที่

๘๓

๘๔

๘๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔. พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
๖. พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๖ ม.ค. ๖๑ นายเกรียงไกร โชคน้าบุญมา ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. ส้าเนาเอกสารสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
วงงานด้านนิตบิ ัญญัติ ประจ้าสัปดาห์
๒๘ ม.ค. ๖๑ ดร.วิเชียร รุจธิ ้ารงกุล
- ค้าสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เรื่อง การด้าเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
๒๙ ม.ค. ๖๑ นายวัชระ ธนชัยบูรณ์
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๒๖ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๘ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๓๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๘๖

๒๙ ม.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพันธ์ ทองย่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๗

๒๙ ม.ค. ๖๑ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๘๘

๓๐ ม.ค. ๖๑ น.ส.ปานหทัย ศรีสมุทร
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๒๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๓๔

ลาดับที่

๘๙

๙๐

๙๑

๙๒

๙๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๐ ม.ค. ๖๑ นายวันชัย ศารทูลทัต
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
๓๐ ม.ค. ๖๑ นายชุมพล ศิรกิ รินทร์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๓๐ ม.ค. ๖๑ นายปรัชญา
มหาวินิจฉัยมนตรี
กรรมาธิการ
๓๐ ม.ค. ๖๑ นายธิวากร ยอดชาญ
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓๐ ม.ค. ๖๑ นางกาญจนาภรณ์ เลิศลอย - หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๓๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๙๔

๓๐ ม.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

๙๕

๓๑ ม.ค. ๖๑ นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๖

๓๑ ม.ค. ๖๑ นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
อนุกรรมาธิการ

๙๗

๓๑ ม.ค. ๖๑ นายปริญ นาคกรม
ประชาชน

๙๘

๑ ก.พ. ๖๑ นายพรศักดิ์ บวรสิริสรรค์ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประชาชน

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๓๖

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๙๙ ๑ ก.พ. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑ ก.พ. ๖๑
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
(๑ วัน)
๑๐๐ ๑ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ๑. ส้าเนาพระราชบัญญัตกิ ารตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑ ก.พ. ๖๑
๒. ส้าเนาพระราชบัญญัติ มาตรการก้ากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนี
(๑ วัน)
การปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๐๑ ๒ ก.พ. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชู
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
๒ ก.พ. ๖๑
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศส้าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๒

๒ ก.พ. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา - ส้าเนาพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐๓

๒ ก.พ. ๖๑ นายสิทธิพงษ์
เนือนาทองสกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒ ก.พ. ๖๑ นายสุริยา อุน่ ค้า
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒ ก.พ. ๖๑ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

๑๐๔

๑๐๕

๑๐๖

๒ ก.พ. ๖๑ นายพิพัฒน์ ภควณิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
- หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๓๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๗

๒ ก.พ. ๖๑ นายเอกศักดิ์ อุ่นใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๐๘

๒ ก.พ. ๖๑ น.ส.กษมา สุขนิวฒ
ั น์ชัย
ประชาชน

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐๙

๒ ก.พ. ๖๑ นางภัทรวดี ชินชนะ
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๒. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๓๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๑๐

๕ ก.พ. ๖๑

๑๑๑

๕ ก.พ. ๖๑

๑๑๒

๖ ก.พ. ๖๑

๑๑๓

๖ ก.พ. ๖๑

๑๑๔

๖ ก.พ. ๖๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นางเสาวณี สุวรรณชีพ
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
๕ ก.พ. ๖๑
แห่งชาติ
(๑ วัน)
ด.ต.สุเมธ แสงโพธิ์
- ส้าเนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑
๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
ร.ต.อ.ณัฐพล สระทอง
๑. ส้าเนาพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. ส้าเนาพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
นายมงคล ด้ารงศร
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๖ ก.พ. ๖๑
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑๕

๖ ก.พ. ๖๑ รศ.ดร.ชัชพนธ์ ยอดทอง
อนุกรรมาธิการ

๑๑๖

๖ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
อนุกรรมาธิการ

๑๑๗

๖ ก.พ. ๖๑ นายสุภณัฐ ศิริทอง
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๖ ก.พ. ๖๑ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

๑๑๘

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
๒. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๔๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๑๙

๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.นันทิพันฒน์ วงศ์ยะลา - พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๒๐

๗ ก.พ. ๖๑ นายเศรษฐพัส
อรุณประเสริฐ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๗ ก.พ. ๖๑ นายสุภศร หทัยหิมากุล
ประชาชน

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๒

๘ ก.พ. ๖๑ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ

๑๒๓

๘ ก.พ. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
๓. ส้าเนารายงานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติ
สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๑

- รวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๔๒

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๒๔ ๘ ก.พ. ๖๑ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
๑. ส้าเนาพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๘ ก.พ. ๖๑
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
๑๒๕ ๘ ก.พ. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
๘ ก.พ. ๖๑
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒๖ ๙ ก.พ. ๖๑ นายแสน ชฎารัมย์
- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
๑๒๗ ๙ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ - หนังสือกฎหมายสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ
อนุญาต
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
๙ ก.พ. ๖๑
แห่งชาติ
(๑ วัน)
๑๒๘ ๙ ก.พ. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชู
๑. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
๒. พระราชบัญญัติก้าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนบน พ.ศ. ๒๕๐๒
๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๔๓

ลาดับที่

๑๒๙

๑๓๐

๑๓๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๙ ก.พ. ๖๑ น.ส.วิจิตติพร
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อภิบาลภูวนารถ
ประชาชน
๙ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - ส้าเนาพระราชบัญญัติกา้ หนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนบน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๐๒

๙ ก.พ. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๓๒ ๑๐ ก.พ. ๖๑ ดร.วิเชียร รุจธิ ้ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑. ส้าเนาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ หมวด คณะกรรมการ
การเลือกตังตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ และ ๒๕๖๐
รวมทังสาระส้าคัญของรัฐธรรมนูญ ๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๔๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๓๓ ๑๒ ก.พ. ๖๑ นายวิศรุต สุขโชคน้าชัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙

๑๓๔ ๑๓ ก.พ. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

๑๓๕ ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๔๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๓๖ ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายบุญญสถิตย์ ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๓๗ ๑๓ ก.พ. ๖๑ พ.ท.ประมวล เรืองพาธ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๘ ๑๓ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๔๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๓๙ ๑๓ ก.พ. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์ พุทธจักรวาล ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
สื่อมวลชน
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔๐ ๑๓ ก.พ. ๖๑ ร.ต.ต.หญิง ณัฐสภรณ์
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
เทศบรรทัด
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๔๗

ลาดับที่

๑๔๑

๑๔๒

๑๔๓

๑๔๔

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๔ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร หลักแหลม - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑๔ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
๑๔ ก.พ. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
๑๔ ก.พ. ๖๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
๑๔ ก.พ. ๖๑ น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๑
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ ก.พ. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๑๔ ก.พ. ๖๑
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
(๑ วัน)
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๔๕ ๑๔ ก.พ. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๔๖ ๑๕ ก.พ. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๗ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ
๑๔๘ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...
๒. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...
- พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๓ ของ FTA ไทย – นิวซีแลนด์

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๔๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๔๙ ๑๕ ก.พ. ๖๑

๑๕๐ ๑๕ ก.พ. ๖๑

๑๕๑ ๑๕ ก.พ. ๖๑

๑๕๒ ๑๕ ก.พ. ๖๑

๑๕๓ ๑๕ ก.พ. ๖๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นายภัทรวรรธน์ อาจองค์ - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
นายทัศวัศ ทัศนไตรลักษณ์ ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕ ก.พ. ๖๑
๒. ส้าเนาพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑ วัน)
พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - ส้าเนาพระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
นางณัติกาญจน์
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สูติพนั ธวิหาร
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑๕ ก.พ. ๖๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๕๔ ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

๑๕๕ ๑๕ ก.พ. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

๑๕๖ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นางอรจิต สิงคาลวณิช
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
๑๕๗ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายธวัชชัย นัทธรัตน์
กรรมาธิการ

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

๑๕๘ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร หลักแหลม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๕๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕๙ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายสัตยา อรุณธารี
ส้านักงานอัยการสูงสุด

๑๖๐ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ
๑๖๑ ๑๕ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.ณัฐวีย์ หอมรืน่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๒ ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์ ค้าแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๕๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๖๓ ๑๕ ก.พ. ๖๑ นายภูริทัต เครือค้าอ้าย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๖๔ ๑๕ ก.พ. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ ส้านักงาน
การผังเมือง พ.ศ. ...
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๖๕ ๑๖ ก.พ. ๖๑ นายสุรชัย เลียงบุญเลิศชัย ๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
สมาชิกสภานิติบัญญัติ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
แห่งชาติ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๕๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๖๖ ๑๖ ก.พ. ๖๑ น.ส.รัชนีย์ สุทธิกรคานนท์
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๖๗ ๑๖ ก.พ. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง ๑. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน้าเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖
๑๖๘ ๑๙ ก.พ. ๖๑ พล.อ.สมศักดิ์
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
แสงจันทร์เลิศ
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๖ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๕๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๖๙ ๒๐ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

๑๗๐ ๒๐ ก.พ. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

๑๗๑ ๒๐ ก.พ. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๕๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๗๒ ๒๐ ก.พ. ๖๑ น.ท.สวาสดิ์ เพชรดี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

๑๗๓ ๒๐ ก.พ. ๖๑ พ.อ.พัฒนชัย พัฒนเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๗๔ ๒๑ ก.พ. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
กรรมาธิการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๕๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗๕ ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวุตติ วุตติสันต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๖ ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๗ ๒๑ ก.พ. ๖๑ นายสมัทวิชัย จันทร์เพ็ญ
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๕๗

ลาดับที่

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีสทุ ิวา
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
๒๑ ก.พ. ๖๑
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวินิจ กระทอง
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๒๑ ก.พ. ๖๑
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายวิศวดล พลธานี
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
ข้าราชการ ส้านักงาน
๒๑ ก.พ. ๖๑
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นางสุชาดา
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
นันทะพานิชสกุล
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑ ก.พ. ๖๑
อนุกรรมาธิการ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๘

ลาดับที่

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

๑๘๕

๑๘๖

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
- ส้าเนาเอกสารงบประมาณ ๒๕๖๑ ของศาลยุตธิ รรม
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ น.ส.กุสุมา ศรีสละ
๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๗
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๘
๒๑ ก.พ. ๖๑
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙
(๑ วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายเทิดภูมิ งามธุระ
- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุญาต
ข้าราชการ ส้านักงาน
๒๑ ก.พ. ๖๑
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๑ ก.พ. ๖๑ นายรัตนพัฒน์
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
ปีวิเศษกุลเดช
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๒๑ ก.พ. ๖๑
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
(๑ วัน)
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒ ก.พ. ๖๑ นายปรเมตร หลักแหลม - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๕๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘๗ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชู
อนุกรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑๘๘ ๒๒ ก.พ. ๖๑ พ.อ.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑๘๙ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมาธิการ
๑๙๐ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายคุณานันท์ ทยายุทธ
อนุกรรมาธิการ

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๖๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๑ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๑๙๒ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายอดิศักดิ์ ชูสุข
ประชาชน

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๘ ฉบับ

๑๙๓ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ดร.วิเชียร รุจธิ ้ารงค์กุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๔ ๒๒ ก.พ. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์ ค้าแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

๑๙๕ ๒๒ ก.พ. ๖๑ นายสุทัศน์ อาจหาญศิริวงษ์ ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ประชาชน
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๖๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๖ ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายวรกร โอภาสนันท์
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙๗ ๒๓ ก.พ. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์ วงค์ยะลา - พระราชบัญญัติวตั ถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙๘ ๒๓ ก.พ. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
อนุกรรมาธิการ

- ส้าเนารายงานผลการพิจารณาศึกษาและการสัมมนาของ
กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

๑๙๙ ๒๓ ก.พ. ๖๑ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

๖๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๐๐ ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.ส.จิราภา อาจฤทธิ์
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๐๑ ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒๐๒ ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา - พระราชบัญญัตศิ ุลกากร พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๐๓ ๒๗ ก.พ. ๖๑ นายสหัสชัย อนันตเมฆ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๒๐๔ ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.อ.ณัฐวีย์ หอมรืน่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๖๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๐๕ ๒๗ ก.พ. ๖๑ พล.ต.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

๒๐๖ ๒๗ ก.พ. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

๒๐๗ ๒๗ ก.พ. ๖๑ น.ส.จริงจัง นะแส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. วุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....

๒๐๘ ๒๘ ก.พ. ๖๑ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๐๙ ๒๘ ก.พ. ๖๑ นายสุรเกียรติ ลิมเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๗ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๖๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑๐ ๒๘ ก.พ. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๑๑ ๒๘ ก.พ. ๖๑ พล.ท.อรัญ พันธุนนท์
กรรมาธิการ

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๓. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๑. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
๒. ส้าเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

๒๑๒

๒ มี.ค. ๖๑ น.ส.ชนิสรา เกตุแก้ว
ประชาชน

๒๑๓

๖ มี.ค. ๖๑ ด.ต.สุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ ก.พ. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๖๕

ลาดับที่

๒๑๔

๒๑๕

๒๑๖

๒๑๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๖ มี.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวัฒน์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ มี.ค. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ไพรีระย่อเดช
๒. พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๔
อนุกรรมาธิการ
๓. พระราชบัญญัติกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒
๗ มี.ค. ๖๑ นายวินิจ กระทอง
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.เยาวลักษณ์ เฉลยฤกษ์ ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
กรรมาธิการ
ของศาลรัฐธรรมนูญ
๒. พระราชบัญญัติบา้ เหน็จบ้านาญข้าราชการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๖๖

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๑๘ ๗ มี.ค. ๖๑ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
๒๑๙ ๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศรี
- พระราชบัญญัติการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิ่น
อนุญาต
ข้าราชการ ส้านักงาน
พ.ศ. ๒๕๕๔
๗ มี.ค. ๖๑
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๒๐ ๗ มี.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๗ มี.ค. ๖๑
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
(๑ วัน)
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒๑ ๗ มี.ค. ๖๑ นางอ้าไพวรรณ ตรีสกุล
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๗ มี.ค. ๖๑
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
(๑ วัน)
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

๖๗

ลาดับที่

๒๒๒

๒๒๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๗ มี.ค. ๖๑ พล.อ.รัชกฤต กาญจนวัฒน์ ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ประชาชน
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๗ มี.ค. ๖๑ นายจิรัทธิพล ภูวไชยจีรภัทร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๔

๗ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรติ ลิมเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๒๕

๗ มี.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล โรจนวิภาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๒๖

๘ มี.ค. ๖๑ นาวาเอก นันทิพัฒน์
วงศ์ยะลา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒๗

๘ มี.ค. ๖๑ นายประหยัด เสนวิรัช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๘

๘ มี.ค. ๖๑ นายเกรียงศักดิ์ กังวานวงศ์ - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๒๙

๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศรี
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ ส้านักงาน
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๒ มี.ค. ๖๑ นายพิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๒ มี.ค. ๖๑ ร.ต.ต.หญิง ณัฐสภรณ์
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
เทศบรรทัด
ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๐

๒๓๑

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ...

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๖๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๓๒

๑๒ มี.ค. ๖๑ นายอาคม วุฒิพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๓๓

๑๒ มี.ค. ๖๑ นายเอกรัฐ ลิขติ
วิทยานิพนธ์
ประชาชน
๑๓ มี.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

๒๓๔

๒๓๕

๑๓ มี.ค. ๖๑ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๗๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓๖

๑๓ มี.ค. ๖๑ นายสหัสชัย อนันตเมฆ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๗

๑๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.จรรยา ส้าอางค์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๓ มี.ค. ๖๑ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

๒๓๘

๒๓๙ ๑๓ มี.ค. ๖๑ นายสราวุธ มีคุณสมบัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- ส้าเนาข้อมูลกระบวนการก่อนการตรากฎหมาย ตามมาตรา ๗๗
ของรัฐธรรมนูญ
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๗๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๔๐

๑๔ มี.ค. ๖๑ นายอุทาร พิชญาภรณ์
อนุกรรมาธิการ

๒๔๑

๑๔ มี.ค. ๖๑ นายบุญสถิต ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๔๒

๑๔ มี.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๔๓

๑๔ มี.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๗๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๔๔

๑๔ มี.ค. ๖๑ นางธนันท์ธร นิธธิ ีรพัชร์
ประชาชน

๒๔๕

๑๔ มี.ค. ๖๑ ดร.ปวีณ นราเมธกุล
กรรมาธิการ

๒๔๖

๑๔ มี.ค. ๖๑ ร.อ.จ้าปา จุมพล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็น
สมาชิกรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๗๓

ลาดับที่

๒๔๗

๒๔๘

๒๔๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๔ มี.ค. ๖๑ น.ส.สุณิตา แหวนยา
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ มี.ค. ๖๑ นายสุเมธ กัลยาณสิทธิ์
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประชาชน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๔ มี.ค. ๖๑ นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๗๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๒๕๐

๑๕ มี.ค. ๖๑

๒๕๑

๑๕ มี.ค. ๖๑

๒๕๒

๑๕ มี.ค. ๖๑

๒๕๓

๑๕ มี.ค. ๖๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
พล.ต.นภดล โรจนวิภาต - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
๑๕ มี.ค. ๖๑
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
๑๕ มี.ค. ๖๑
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพท้าลายล้างสูง
(๑ วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
นายภัทรวรรธน์ อาจองค์ - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
๑๕ มี.ค. ๖๑
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑ วัน)
ศ.พิเศษ สงวน ลิว่ มโนมนต์ ๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๑๕ มี.ค. ๖๑
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
(๑ วัน)
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๕

ลาดับที่

๒๕๔

๒๕๕

๒๕๖

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๕ มี.ค. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
คุ้มครองการด้าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย พ.ศ. ....
๑๕ มี.ค. ๖๑ นายรังสิทธิ์ วรรณกิจ
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ข้าราชการ ส้านักงาน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
เลขาธิการวุฒิสภา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๕ มี.ค. ๖๑ นายยุทธนา ทัพเจริญ
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
แห่งชาติ
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๕. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๗๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๕๗

๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๕๘

๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

๒๕๙

๑๕ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๗๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖๐

๑๕ มี.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

๒๖๑

๑๖ มี.ค. ๖๑ น.ส.จิรารัตน์ จันทรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๖๒ ๑๖ มี.ค. ๖๑ น.ต.พิพัฒน์ ภควณิช
ประชาชน
๒๖๓

๑๖ มี.ค. ๖๑ นางสุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๗๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๖๔

๑๖ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๒๖๕

๑๖ มี.ค. ๖๑ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชู
อนุกรรมาธิการ

๒๖๖

๑๙ มี.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
อนุกรรมาธิการ

๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา
ของผูด้ ้ารงต้าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑)
- ส้าเนารายงานผลการศึกษามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวี
ของประเทศไทย

๒๖๗

๒๐ มี.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๖๘

๒๐ มี.ค. ๖๑ นายวรัชย์ ชวพงศ์
กรรมาธิการ

- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๖ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๙ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๗๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๖๙

๒๐ มี.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๗๐

๒๐ มี.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

- หนังสือรวมกฎหมายประจ้าปี ๒๕๕๙

๒๗๑

๒๐ มี.ค. ๖๑ นายเกียรติศกั ดิ์ หลงแสง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๗๒

๒๑ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรติ ลิมเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๓

๒๑ มี.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด้าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๑ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๘๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗๔

๒๑ มี.ค. ๖๑ นายอุดมศักดิ์ ศรีสทุ ิวา
กรรมาธิการ

๒๗๕

๒๑ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๖

๒๑ มี.ค. ๖๑ นางดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๗๗

๒๒ มี.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๘

๒๒ มี.ค. ๖๑ ดร.จิรศาสาตร์ ไชยเลิศ
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
๒. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

- ใบสมัครสถาบันพระปกเกล้า

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๑ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๑ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

๘๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๗๙

๒๒ มี.ค. ๖๑ นายแมน ตระหง่านไพบูลย์ - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๐

๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอาทิตย์ โรจน์วรชวลิต - หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

๒๘๑

๒๘๒

๒๒ มี.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

๒๘๓

๒๓ มี.ค. ๖๑ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๘๒

ลาดับที่

๒๘๔

๒๘๕

๒๘๖

๒๘๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.มาลี พิลาหอม
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ มี.ค. ๖๑ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

๒๓ มี.ค. ๖๑ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. พระราชบัญญัติจดั ตังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
๓. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

๘๓

ลาดับที่

๒๘๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๗ มี.ค. ๖๑ น.ส.ณัตกิ าญจน์
สูติพันธ์วิหาร
ประชาชน
๒๗ มี.ค. ๖๑ พล.ร.อ. สุรศักดิ์ ศรีอรุญ
อนุกรรมาธิการ

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ....
- ส้าเนาเอกสารการเก็บภาษีเงินจากต่างประเทศ

๒๙๐

๒๗ มี.ค. ๖๑ นายวิสตู ร ธนชัยวิวัฒน์
ส้านักพิมพ์สูตรไพศาล

๒๙๑

๒๗ มี.ค. ๖๑ นายจารุกร แม้นจริง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยมื เพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๙๒

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๙

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๗ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๘๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๙๓

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๙๔

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายสุรเกียรติ ลิมเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

๒๙๕

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์ - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ มี.ค. ๖๑ นายเทิดภูมิ งามธุระ
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ธัญชนก วิริยะมงคลชัย - เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ ส้านักงาน
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๙๖

๒๙๗

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๘๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๙๘

๒๘ มี.ค. ๖๑ นางอุทาน พัชญาณ์
กรรมาธิการ

- ส้าเนาแบบฟอร์มหนังสือสัญญาเช่า

๒๙๙

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายจรัญ พนชูนนท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐๐

๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ รมฤทธา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐๑

๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.ดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ มี.ค. ๖๑ นายสนธยา สิงห์บญ
ุ นาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐๒

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๘๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๐๓

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายวสันต์ ฝีมือช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๐๔

๒๘ มี.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์ พุทธจักรวาล - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
เอเชียวีค&รอยเตอร์

๓๐๕

๒๘ มี.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ์
ข้าราชการ ส้านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ มี.ค. ๖๑ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

๓๐๖

- เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๘ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๘๗

ลาดับที่

๓๐๗

๓๐๘

๓๐๙

๓๑๐

๓๑๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๙ มี.ค. ๖๑ นางณัติกาญจน์
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
สูติพันธ์วิหาร
ประชาชน
๒๙ มี.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๙ มี.ค. ๖๑ น.ส.เยาวลักษณ์ เฉลยฤกษ์ - หลักเกณฑ์การคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้าราชการ ส้านักงาน
และสมาชิกวุฒิสภา
เลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ มี.ค. ๖๑ นายสหพล สังขเมฆ
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
กรรมาธิการ
๓๐ มี.ค. ๖๑ น.ส.วิจติ ติพร
อภิบาลภูวนารถ
ประชาชน

- หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๙ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๒๙ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

๘๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๑๒

๓๐ มี.ค. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์ วรชาติกุล
กรรมาธิการ

๓๑๓

๓๐ มี.ค. ๖๑ ด.ต.ไพฑูรย์ ภาชีเชาว์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. หนังสือสรุปสาระส้าคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตัง พ.ศ. ๒๕๖๐
- ส้าเนาเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลการสัง่ ซืออาวุธปืน

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๑
(๑ วัน)

-

-
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 11 ราย รวมทั้งหมด 13 เรื่อง

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑

๑๑ ม.ค. ๖๑ ส้านักก้ากับและตรวจสอบ - ส้าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครังที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒

๑๖ ม.ค. ๖๑ ส้านักบริหารงานกลาง

๓

๒๕ ม.ค. ๖๑ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์

๔

๒๖ ม.ค. ๖๑ นาวาตรี วรวิทย์
เตชะสุภากูร
เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

- ส้าเนารายงานการประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ...
- ส้าเนาใบประมวลผลข้อมูลการลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. ...
- ส้าเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ...

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ม.ค. ๖๑
(๘ วัน)
อนุญาต
๑๙ ม.ค. ๖๑
(๔ วัน)
อนุญาต
๒๖ ม.ค.๖๑
(๒ วัน)
อนุญาต
๓๐ ม.ค.๖๑
(๕ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

-

-
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ลาดับที่
๕

๖

๗

๘

๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๕ ก.พ. ๖๑ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ - ส้าเนารายงานการประชุม (ชวเลข)
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...
๑๖ ก.พ. ๖๑ นางสาวสุนทรี นาคทอง - ส้าเนาร่างพระราชบัญญัติ
นิสิต/นักศึกษา
๑.ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ...
๒.ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ...
๓.ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ...
๑๙ ก.พ.๖๑ ส้านักการประชุม
- ส้าเนารายงานการประชุมร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตังสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ...
๑๓ มี.ค. ๖๑ ส้านักการประชุม
- ส้าเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ครังที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๑๓ มี.ค.๖๑ ส้านักงานประธานวุฒิสภา - ส้าเนาบันทึกการออกเสียงลงคะแนนร่างพระราชบัญญัติ
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและร่างพระราชบัญญัติสมาชิกวุฒสิ ภา
ครังที่ ๑๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๕ ก.พ.๖๑
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
๑๙ ก.พ.๖๑
(๔ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๐ ก.พ.๖๑
(๒ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค.๖๑
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ มี.ค.๖๑
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-
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ลาดับที่
๑๐

๑๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑๕ มี.ค. ๖๑ นายภาสกร
- ส้าเนาบันทึกการประชุมและส้าเนารายงานการประชุม
เลาหะมณฑลกุล
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
นิสิต
รัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ. ...((ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๔๑)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐ มี.ค. ๖๑ นางสาวญาดา วัลลา
- ส้าเนาข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการพิจารณา
นักศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ...
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๑๖ มี.ค.๖๑
(๒ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
๒๒ มี.ค.๖๑
(๓ วัน)

-

-
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๓ จานวน 5 ราย รวมทั้งหมด 5 เรื่อง

ลาดับที่
๑

๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑๕ ม.ค. ๖๑ นางสาวภิรมย์ ศรีประเสริฐ ๑. ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เลขาธิการคณะกรรมการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
๒๖ ม.ค. ๖๑ นาวาตรี วรวิทย์
๑. ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เตชะสุภากูร
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๑)
กระทรวงการท่องเที่ยวและ ๒. ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
กีฬา
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจน้าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๕๑)

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ ม.ค.๖๑
(๗ วัน)

อนุญาต
๒๙ ก.พ.๖๐
(๓ วัน)

-

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

93

ลาดับที่

๓

๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๔. ส้าเนาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติธุรกิจน้าเที่ยว
และมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
- ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรสามิต พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑๖ ก.พ. ๖๑ นางสาวสุนทรี นาคทอง
นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๐ มี.ค. ๖๑ นายปรัชญา เจียสกุล
๑. ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
นักกฎหมายกฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)
ปฏิบัติการ
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
ส้านักงานคณะกรรมการ
๒. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
กฤษฎีกา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑)
๓. ส้าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ (ว.ด.ป.)
(วัน)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
๒๑ ก.พ. ๖๑
(๕ วัน)

-

-

อนุญาต
๒๖ มี.ค. ๖๑
(๖ วัน)

-

-
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ลาดับที่
๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๒๑ มี.ค. ๖๑ นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา ๑. ส้าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
เลขาธิการส้านักงาน
วุฒิสภา ครัง ๑๓/๒๕๕๕ และ ครังที่ ๑๔/๒๕๕๕
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒. ส้าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
วุฒสิ ภา ครัง ๑๓/๒๕๕๕ และ ครังที่ ๑๔/๒๕๕๕
๓. ส้าเนาหนังสือคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ด่วนที่สุด
ที่ สว (กมธ ๓) ๐๐๑๙/๒๒๓๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

.

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๖ มี.ค. ๖๑
(๕ วัน)

อนุญาตบางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

