รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕60) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จานวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เรื่อง ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อดีตสมาชิกรัฐสภา
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
หน่วยงานศาล
หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการภายใน
นิสิต/นักศึกษา
ประชาชน/สื่อมวลชน
รวม

จานวน
(ราย)

การเปิดเผย (เรื่อง)
คิดเป็น
ไม่
อนุญาต
ร้อยละ อนุญาต

13
1
61
161
2
8
75
6
31

3.63
0.28
17.04
44.97
0.56
2.23
20.95
1.68
8.66

358

100

อนุญาต

บางส่วน

17
3
99
249
14
15
102
11
66

-

1
1

576

0

2

ประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ บุคคลในวงงานรัฐสภา
ลาดับที่ ๒ หน่วยงานราชการภายใน
ลาดับที่ ๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

๒
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ

อนุญาต

574

99.65

ไม่อนุญาต

0

0

อนุญาตบางส่วน

2

0.35

576

๑๐๐

รวม

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑๐๐

รวม
อนุญาตบางส่วน
ไม่อนุญาต
อนุญาต

0.35
2
0
0
0

คิดเป็นร้อยละ
เรื่อง

576

99.65
100

อนุญาต
99.65
574

200

300
ไม่อนุญาต
0
0

คิดเป็นร้อยละ

400

500

อนุญาตบางส่วน
0.35
2

เรื่อง

574
600
รวม
๑๐๐
576

700

๓

แผนภูมิสรุปสถิติการเผิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผู้ขอข้อมูลทั้งหมด 358 ราย
แยกประเภทผู้ขอข้อมูลได้ 9 ประเภท ดั
ประชาชน/สื่อมวลชน, 31

นิสิต/นักศึกษา, 6

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ,
อดีตสมาชิกรัฐสภา, 1

หน่วยงานราชการภายใน, 75

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ,
61

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกิจ,
8
หน่วยงานศาล, 2

บุคคลในวงงานรัฐสภา, 161

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อดีตสมาชิกรัฐสภา

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล

หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน

๔

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคา 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เรื่อง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๗ ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑ สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(รายงานการประชุมทีถ่ อดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สาเนาบันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
๑.๓ สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
พระราชบัญญัติ
๑.๔ สาเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๕ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๖ หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมา
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

2

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/
อดีตสมาชิกรัฐสภา
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
2.2 สาเนาบัตรประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2.3 สาเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
2.4 สาเนาที่อยู่ของอดีตสมาชิกวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554
2.5 หนังสือทาเนียบวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554
2.6 สาเนารายชื่อภาษาอังกฤษของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
2.7 หนังสือรายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญประจา
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557

จานวน
(ราย)
128

6

ไม่
อนุญาต
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรือ่ ง)
221
-

6

-

1

๕

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จานวน
(ราย)

ไม่
อนุญาต
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรือ่ ง)
1
-

3

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ
การตอบกระทู้ถาม
- สาเนาเอกสารประกอบการแปรญัตติ

1

4

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/ คณะอนุกรรมาธิการ/
และคณะทางาน
๔.๑ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
(รายงานการประชุมทีถ่ อดข้อความจากชวเลข)
4.2 สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/
คณะอนุกรรมาธิการ
4.3 สาเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
4.4 สาเนาบันทึกข้อความของคณะกรรมาธิการ

23

40

-

1

5

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
๕.๑ สาเนาพระราชบัญญัติ
5.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
6.1 หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๖.2 หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. 2560
๖.3 หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
๖.4 หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา

109

121

-

-

43

96

-

-

6

๖

ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จานวน
(ราย)

ไม่
อนุญาต
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรือ่ ง)
(เรือ่ ง) (เรือ่ ง)

๖.5 หนังสือรวมกฎหมายการปกครอง
6.6 หนังสือรวมกฎหมายในวงงานนิติบัญญัติ
๖.7 หนังสือประมวลกฎหมายรัฐสภา
๖.8 หนังสือรายงานการศึกษา เรื่อง ศาสตร์พระราชา
ของสภาปฏิรูปประเทศ
7

ข้อมูลข่าวสารอื่น
๗.๑ วารสารจุลนิติ
๗.๒ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
ในวงงานรัฐสภา เป็นภาษาอังกฤษ
๗.๓ จุลสารรอบรู้อาเซียน
รวมทั้งหมด

48

89

-

-

358

574

-

2

๗

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกตามประเภทข้อมูลข่าวสาร 7 ประเภท ดังนี้

250

221
200

150

128

121
109
96

100

41

50

23
6 7
0

จานวน (ราย)

1 1

จานวนข้อมูลทั้งหมด (เรื่อง)

43

89
48

๘

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
แยกการให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก มีการให้บริการจานวน 11 สานัก โดยแยกได้ดังนี้
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สานัก

สานักประชาสัมพันธ์
สานักบริหารงานกลาง
สานักวิชาการ
สานักการประชุม
สานักกรรมาธิการ 1
สานักกรรมาธิการ 2
สานักกฎหมาย
สานักภาษาต่างประเทศ
สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักรายงานการประชุมและชวเลข
สานักกรรมาธิการ 3
รวม

จานวน
(ราย)

จานวน
(เรือ่ ง)

2
6
1
13
12
6
307
2
1
6

2
7
2
20
15
9
487
3
3

2
358

16
12
576

การให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ สานักกฎหมาย มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 487 เรื่อง
ลาดับที่ ๒ สานักการประชุม มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 20 เรื่อง
ลาดับที่ ๓ สานักรายงานการประชุมและชวเลข มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 16 เรื่อง

๙
แผนภูมิการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แยกการให้บริการจากสานักต่าง ๆ ดังนี้

สำนักประชำสัมพันธ์ จำนวน 2 รำย
สำนักกรรมำธิกำร 3 จำนวน 2 รำย
สำนักรำยงำนกำรประชุม
และชวเลข จำนวน 6 รำย

สำนักบริหำรงำนกลำง จำนวน 6 รำย
สำนักวิชำกำร จำนวน 1 รำย
สำนักกำรประชุม จำนวน 13 รำย

สำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
จำนวน 1 รำย
สำนักกรรมำธิกำร 1จำนวน 12 รำย

สำนักกรรมำธิกำร 2 จำนวน 6 รำย

สำนักภำษำต่ ำงประเทศ
จำนวน 2 รำย

สำนักกฎหมำย จำนวน 307 รำย

สานักประชาสัมพันธ์

สานักบริหารงานกลาง

สานักวิชาการ

สานักการประชุม

สานักกรรมาธิการ 1

สานักกรรมาธิการ 2

สานักกฎหมาย

สานักภาษาต่างประเทศ

สานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สานักรายงานการประชุมและชวเลข

สานักกรรมาธิการ 3

ผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕60)
แยกการให้บริการจากสานักต่าง ๆ จานวน 358 ราย รวมทั้งหมด 576 เรื่อง ดังนี้

๑๑
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน 2 ราย 2 เรือ่ ง
ลาดับ
ที่
1

2

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๓ ต.ค. ๖๐ สิบเอก ประพนธ์
ร่ารวยธรรม
ประชาชน

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม
กรณีการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชือ่
ให้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด (นายเข็มชัย ชุตวิ งศ์)
๓๐ ต.ค. ๖๐ นายพรชัย จารูญพาณิชย์กุล - สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
รักษาราชการแทน ผู้ว่าการ
เรื่องร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
๓ ต.ค ๖๐
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
๓๐ ต.ค. ๖๐
( ๑วัน)

-

-

๑๒
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน 6 ราย 7 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

3

30 ต.ค. 60 นายกฤษฎิ์ คนิจรานนท์
ประชาชน

1. สาเนาที่อยูข่ องอดีตสมาชิกวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554
2. สาเนาที่อยูข่ องสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ชุดปี พ.ศ. 2557

4

27 ต.ค. 60 นายคงศักดิ์ เทษสมบูรณ์
ประชาชน

- หนังสือทาเนียบวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554

5

8 ธ.ค. 60

- สาเนารายชื่อภาษาอังกฤษของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ 250 คน

6

นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
12 ธ.ค. 60 นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาบัตรสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ 14 คน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)
-

อนุญาต
27 ต.ค. 60
( 1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. 60
(1 วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
อนุญาต
บางส่วน
9 พ.ย. 60
(11 วัน)
-

-

-

-

-

๑๓

ลาดับ
ที่
7

8

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

12 ธ.ค. 60 นางสาวพิณณ์นภัส
บุญศรีตริ ัตน์
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
16 ธ.ค. 60 นางสาวกมลวรรณ
ทองพูลผล
พนักงานราชการ
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
16 ธ.ค. 60
(1 วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

-

-

คาขอลาดับที่ 3 อนุญาต (1) สาเนาที่อยู่ของอดีตสมาชิกวุฒิสภา ชุดปี พ.ศ. 2554 และไม่อนุญาต (2) ข้อมูลที่อยู่ของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
ชุดปี พ.ศ. 2557 (ชุดปัจจุบัน) เนือ่ งจากข้อมูลที่อยูด่ ังกล่าวปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูล ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาจเป็นการรุกล้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร อันเข้าลักษณะเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามมาตรา 15 (5)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับคาสั่งสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ 580/2550 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2550
เรื่อง รายชื่อข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ไม่ต้องเปิดเผย

๑๔
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน 1 ราย 2 เรื่อง
ลาดับ
ที่
9

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
3 ต.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

น.ส. กาญจนา ประสพจันทร์ 1. หนังสืออานาจหน้าที่วฒ
ุ สิ ภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการ สานักงาน
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขาธิการวุฒิสภา
2. หนังสือบทบาทอานาจหน้าที่วฒ
ุ ิสภาตามบทบัญญัตริ ัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)
อนุญาต
3 ต.ค. 60
(1 วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

๑๕
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน 13 ราย 20 เรื่อง
อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

10

๒๔ ต.ค. ๖๐ นางธัญญา ศรีสุพรรณ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๖๐
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

11

๒๔ ต.ค. ๖๐ นางนลินี วีระผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๖๐
(๑ วัน)

-

-

12

๒๗ ต.ค. ๖๐ สานักกฎหมาย
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

- สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอ ดังนี้
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๗ ต.ค. ๖๐
(๑ วัน)

-

-

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑๖

ลาดับ
ที่
13
14
15
16

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

๓๐ ต.ค. ๖๐ นางวิไลรักษ์ ตันปะละ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑ พ.ย. ๖๐ นายอุดร พันธุมิตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๘ พ.ย. ๖๐ นางสาวอริยพร โพธิใส
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๙ พ.ย. ๖๐ นางสาวเพลินตา
ตันรังสรรค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
1. สาเนาหนังสือนาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่ส่งไปยังคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ
2. สาเนาหนังสือนาส่งร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่ส่งไปยังคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
3. สาเนาหนังสือของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ส่งไปยัง
ประธานสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ เกี่ยวกับมาตรา ๒๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
30 ต.ค. ๖๐
(๑ วัน)
อนุญาต
1 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
9 พ.ย. 60
(1 วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

-

-

-

-

-

-

๑๗

ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

๑๔ พ.ย. ๖๐ นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ พ.ย. ๖๐ นางสาวยุพิน พรพันธ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ พ.ย. ๖๐ นางพวงผกา วรศิลป์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ พ.ย. ๖๐ นางสาวยุพิน พรพันธ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ธ.ค. ๖๐ นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักกฎหมาย
สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอ ดังนี้
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติวนิ ัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีการงบประมาณ พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
15 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
28 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
29 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
20 ธ.ค.. 60
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ ธ.ค. ๖๐
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๘

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
3. สาเนาร่างพะราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
4. สาเนาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
5. สาเนาร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

๑๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 1 จานวน 12 ราย 15 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

23 4 ต.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

นายนรพันธ์
โชคเจริญพัฒนกิจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
24 6 ต.ค. 60 พันจ่าเอก ไพราช ไพรแก้ว
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
25 6 ต.ค. 60 น.ส.วรรณวิภา ศรีวัฒนพงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
26 19 ต.ค. 60 น.ส.ประสบพร เจ๊ะสมัน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬา

อนุญาต
4 ต.ค. 60
(1 วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

- สาเนาเอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ
พิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....

อนุญาต
6 ต.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
6 ต.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
19 ต.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- สาเนาเอกสารเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทคี่ ณะกรรมาธิการ
การคมนาคม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการ
สมัยสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ (ปี 2557)

๒๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

27 19 ต.ค. 60 สิบตารวจโทหญิง ศุภรัตน์
หมื่นพล
ผบ.หมู่ ผอ.ภ.จว.อุดรธานี
ตารวจภูธร จังหวัดอุดรธานี
28 2 พ.ย. 60 น.ส.พัทธมน วงศ์นาค
นักศึกษาระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบ
อุปถัมภ์ในระบบราชการไทย

1. สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550)
2. สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2560)
29 17 พ.ย. 60 นายแสวง บุญมี
1. สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
การเลือกตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
แทนเลขาธิการ
2. สาเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตัง้
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
สานักงานคณะกรรมการการ
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 257 วรรคห้าของ
เลือกตัง้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
19 ต.ค. 60
(1 วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

อนุญาต
16 พ.ย. 60
(15 วัน)

-

-

อนุญาต
22 พ.ย. 60
(6 วัน)

-

-

๒๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

30 22 พ.ย. 60 นายกนกนัย ถาวรพานิช
1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์
ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560)
2. สาเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข) คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)
31 27 พ.ย. 60 นายนรพนธ์
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โชคเจริญพัฒนกิจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
32 30 พ.ย. 60 พันจ่าเอก ไพราช ไพรแก้ว - สาเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ข้าราชการ สานักงาน
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
33 13 ธ.ค. 60 นายปริญญา แสงแก้วเขียว - สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ข้าราชการ สานักงาน
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
อนุญาต
บางส่วน
15 ธ.ค.
60
(24 วัน)

อนุญาต
27 พ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
30 พ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
13 ธ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

๒๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

34 20 ธ.ค. 60 นายนรพนธ์
โชคเจริญพัฒนกิจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาคาแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ (วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
20 ธ.ค. 60
(1 วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

คาขอลาดับที่ 30 อนุญาต (1) บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)
และไม่อนุญาต (2) รายงานการประชุม (รายงานชวเลข) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)
เนื่องจากเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุม
(รายงานชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ ที่อยู่ในความครอบครองของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

๒๓
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน 6 ราย 9 เรือ่ ง

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

35 3 พ.ย. 60

36 9 พ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางสาวธัญญพร ทองศรีนุช
นักศึกษา คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
2. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๕๐)
- สาเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการเขื่อนฮัตจีของ
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา

นายไพโรจน์ พนาไพรสกุล
ตัวแทนเครือข่ายประชาชน
ลุ่มน้าสาละวิน
37 22 พ.ย. 60 ดาบตารวจ วุฒิพงษ์ เพ็งกลาง 1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
รามคาแหง
(พ.ศ. ๒๕๕๑)
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ....
(พ.ศ. ๒๕๕๑)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
อนุญาต
๘ พ.ย. ๖๐
(๕ วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๖๐
(๑๓ วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ย. ๖๐
(๕ วัน)

-

-

-

-

๒๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

38 22 พ.ย. 60 นายกนกนัย ถาวรพานิช
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์ ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๔๒)
39 24 พ.ย. 60 ศาสตราจารย์สมคิด
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
เลิศไพฑูรย์
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
แห่งชาติ
40 30 พ.ย. 60 พลเอก สกล ชื่นตระกูล
1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
แห่งชาติ
พ.ศ. ....
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ย. ๖๐
(๒ วัน)
อนุญาต
30 พ.ย. ๖๐
(7 วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

-

-

อนุญาต
๑๒ ธ.ค. ๖๐
(๑๒ วัน)

-

-

๒๕
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 307 ราย 487 เรื่อง

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๔๑

๙ ต.ค. ๖๐

๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายปราโมทย์คริษฐ
- สาเนาพระราชบัญญัติคมุ้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๐ ต.ค. ๖๐ พล.อ.ต.รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.ปฐมธิดา อนันตชัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๐ ต.ค. ๖๐ นางชืน่ สุมน นิวาทวงษ์
กรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐ ต.ค. ๖๐ นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
กรรมาธิการ

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เล่ม ๑ - ๒

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๒๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๖

๑๑ ต.ค. ๖๐ นางสุทธินี เมธีประภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๗

๑๑ ต.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยจีรภัทร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔๘

๑๑ ต.ค. ๖๐ นายธเนษฐ เศรษฐวณิช
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๙

๑๑ ต.ค. ๖๐ นายวิศรุต สุขโชคนาชัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๕๐

๑๒ ต.ค. ๖๐ น.ส.จีรทีปต์ ทองสุข
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ – ๒
- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๒๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕๑

๑๒ ต.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๒

๑๒ ต.ค. ๖๐ นายประวิทย์ พิพิธสุขสันต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๕๓

๑๒ ต.ค. ๖๐ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๕๔

๑๒ ต.ค. ๖๐ นางกัญญารัตน์ ไพรสนธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – 2
2. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๒ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๒๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕๕

๑๖ ต.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๕๖

๑๖ ต.ค. ๖๐ นายวันชัย ศารทูลทัต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๗ ต.ค. ๖๐ พ.ท.พัฒนศักดิ์
ศักดิ์ชัยเจริญกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๕๗

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – 2
4. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑๖ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๒๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕๘

๑๗ ต.ค. ๖๐ น.ส.จรัสรัตน์ จารัสฤทธิรงค์
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายการปกครอง

๕๙

๑๗ ต.ค. ๖๐ พ.ท.พัฒนศักดิ์
ศักดิ์ชัยเจริญกุล
ประชาชน

๖๐

๑๗ ต.ค. ๖๐ นายมงคล ดารงศร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
4. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือประมวลกฎหมายรัฐสภา
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๓๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๖๑

๑๗ ต.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์ บวรสิริสรรค์
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒

๖๒

๑๗ ต.ค. ๖๐ นางสาวสุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

๖๓

๑๗ ต.ค. ๖๐ น.ส.จารุกร แม้นจริง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
เล่ม ๑ - ๒

๖๔

๑๗ ต.ค. ๖๐ นายนิทัศน์ จันทร์เจริญสม
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๖๕

๑๘ ต.ค. ๖๐ พ.จ.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๓๑

ลาดับที่
๖๖
๖๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๘ ต.ค. ๖๐ ดร.กิตติวฒ
ั น์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๘ ต.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๘

๑๘ ต.ค. ๖๐ นายอภิวฒ
ั น์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

๖๙

๑๘ ต.ค. ๖๐ น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. สาเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
4. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๓๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๗๐

๑๘ ต.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๗๑

๑๙ ต.ค. ๖๐ นายโกศล เพ็ญพายัพ
กรรมาธิการ

๗๒

๑๙ ต.ค. ๖๐ นายกรกฤช จุ๊ยเชื้อ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๕
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
๔. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๗๓

๑๙ ต.ค. ๖๐ นายปริชญ์ วัฒนวิถี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

๗๔

๑๙ ต.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๘ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๓๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๗๕

๑๙ ต.ค. ๖๐

๗๖

๑๙ ต.ค. ๖๐

๗๗

๑๙ ต.ค. ๖๐

๗๘

๑๙ ต.ค. ๖๐

๗๙

๑๙ ต.ค. ๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
นายประหยัด เสนาวิรชั
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙ ต.ค. ๖๐
๒. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกหมวดตามผู้รักษาการ
(1 วัน)
นายภัฎ บพิธนิติกุล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
๑๙ ต.ค. ๖๐
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
น.ต.พิพัฒน์ ภควณิช
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๑๙ ต.ค. ๖๐
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(1 วัน)
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
นายสิทธิพร เนื้อนาทองสกุล 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
๑๙ ต.ค. ๖๐
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(1 วัน)
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา
- สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๓๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผนและ
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
ขั้นตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....
(1 วัน)
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (เล่ม ๑ - ๒)

๘๐

๑๙ ต.ค. ๖๐ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๑

๑๙ ต.ค. ๖๐ พ.อ.เจษฎา ปัญญาสุข
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๘๒

๑๙ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ต.กาพล โกศลานันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
(ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ๒๕๖๐

อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๓๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๘๓

๑๙ ต.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๘๔

๑๙ ต.ค. ๖๐ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๙ ต.ค. ๖๐ พ.จ.อ.ณัฐวิช หอมรืน่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

๘๕

๘๖

๑๙ ต.ค. ๖๐ น.ส.กนกพงศ์
อนันต์สันติวงศ์
ประชาชน

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๑๙ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๓๖

๘๗

๒๐ ต.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์ บวรสิริสรรค์
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๘๘

๒๐ ต.ค. ๖๐ น.อ.หญิงจิตศิริ สุขโกมล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๘๙

๒๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.นัยนา ชาติชิงเชาว์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๙๐

๒๐ ต.ค. ๖๐ นายเสฎฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๙๑

๒๐ ต.ค. ๖๐ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

-

-

๓๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
๙๒

๒๐ ต.ค. ๖๐ นายฉัตรพิสุทธิ์ โกเศยะโยธิน - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๓

๒๐ ต.ค. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์ อินนุมาตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๔ ต.ค. ๖๐ น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๙๔

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๐ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๓๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๙๕

๒๔ ต.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๖

๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์ อินนุมาตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ นางดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.นัยนา ชาติชิงเชาว์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๙๗
๙๘
๙๙

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตริ าชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อนุญาต
๒๔ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
25 ต.ค. 60
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๓๙

ลาดับที่
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.สิริกานต์ กาญจนโสภาค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.นลัทศิริ นิธิศุภโชค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ น.ส.มลคลรัตน์ ผลสิริ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๕ ต.ค. ๖๐ นางเกตุจลินท์ วลัยจานงค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๔๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๕

๓๑ ต.ค. ๖๐ ดร.มงคล ดารงค์ศรี
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๖

๓๑ ต.ค. ๖๐ นายเจษฏา ลุประสงค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๓๑ ต.ค. ๖๐ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๘

๓๑ ต.ค. ๖๐ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๙

๓๑ ต.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๐๗

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

๔๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑๐

๓๑ ต.ค. ๖๐ นายภัทรพงศ์ ลือชัย
ประชาชน

๑๑๑

๓๑ ต.ค. ๖๐ นายกล้านรงค์ จันทิก
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๓๑ ต.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๑๑๒

๑๑๓

๓๑ ต.ค. ๖๐ พ.อ.ธนัญชัย พยัตตพงษ์
กรรมาธิการ

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
31 ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
2. สาเนาพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘ เล่ม ๑ – ๓
4. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
๓๑ ต.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑๔

๑ พ.ย. ๖๐

พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๕

๑ พ.ย. ๖๐

นายปวีณ นราเมธากุล
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๑๖

๑ พ.ย. ๖๐

นางศรีวัลลภา อนันทวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑๗

๑ พ.ย. ๖๐

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๑๘

๑ พ.ย. ๖๐

นายสมคิด หอมเนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๔๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๑๙

๒ พ.ย. ๖๐

นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๑๒๐

๒ พ.ย. ๖๐

น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒๑

๒ พ.ย. ๖๐

น.อ.ธีระพนธ์ ไพรเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒

๑๒๒

๒ พ.ย. ๖๐

น.ส.นลัทศิริ นิธิศุภโชค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๔

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๒๓

๒ พ.ย. ๖๐

นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๒๔

๒ พ.ย. ๖๐

น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๑๒๕

๒ พ.ย. ๖๐

นายเสฎฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๒๖

๒ พ.ย. ๖๐

๑๒๗

๒ พ.ย. ๖๐

๑๒๘

๒ พ.ย. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒๙

๒ พ.ย. ๖๐

พล.ต.สุนทร พุกชาญค้า
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายกิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
น.ส.ณัตกิ าญจน์ สูติพันธ์วหิ าร - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประชาชน
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๔๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๓๐

๒ พ.ย. ๖๐

นายบุญญภัทร ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๑

๒ พ.ย. ๖๐

นายนรนิติ เศรษฐบุตร
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๑๓๒

๒ พ.ย. ๖๐

นายชานนท์ แก่นสวาท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๓

๒ พ.ย. ๖๐

พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๔

๒ พ.ย. ๖๐

พล.ต.พิพัฒน์ ภควณิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๔๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๓๕

๒ พ.ย. ๖๐

ร.ท.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๖

๒ พ.ย. ๖๐

น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๗

๒ พ.ย. ๖๐

น.ส.พลอย เจริญรม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๘

๓ พ.ย. ๖๐

พ.อ.อ.ณัฐวีย์ หอมรืน่
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อน
กับกฎหมายอืน่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชัว่ คราว
โดยศาล พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๔๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๓๙

๓ พ.ย. ๖๐

๑๔๐

๓ พ.ย. ๖๐

๑๔๑

๓ พ.ย. ๖๐

๑๔๒

๓ พ.ย. ๖๐

๑๔๓

๓ พ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นางดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร.ต.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.กิตติมา คงสารวย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.อิศราพร
พร้อมเพรียงพันธุ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๔๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๔๔

๓ พ.ย. ๖๐

นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุกรรมาธิการ

๑๔๕

๓ พ.ย. ๖๐

นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชุ
อนุกรรมาธิการ

๑๔๖

๓ พ.ย. ๖๐

นายชัยพล ช้างสุวรรณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๗

๓ พ.ย. ๖๐

น.ส.อรนุช คงช่วย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๘

๓ พ.ย. ๖๐

นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๕๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๔๙

๓ พ.ย. ๖๐

๑๕๐

๓ พ.ย. ๖๐

๑๕๑

๖ พ.ย. ๖๐

๑๕๒

๖ พ.ย. ๖๐

๑๕๓

๖ พ.ย. ๖๐

๑๕๔

๖ พ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายวิชติ ปัจระโคต
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... (เล่มที่ ๑ - ๔)
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยจีรภัทร ๑. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๖
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๗

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐

๕๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕๕

๖ พ.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๕๖

๖ พ.ย. ๖๐

๑๕๗

๗ พ.ย. ๖๐

นางวรรณกร ธีราภัทร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ดร.โยธิน มานะบุญ
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๓. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
๔. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
(เล่มที่ ๓ – ๔)
๒. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๕๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕๘

๗ พ.ย. ๖๐

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารรายงานการศึกษา เรื่อง ศาสตร์พระราชา
ของสภาปฏิรปู ประเทศ

๑๕๙

๗ พ.ย. ๖๐

นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๖๐

๗ พ.ย. ๖๐

พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๖๑

๗ พ.ย. ๖๐

พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๑๖๒

๗ พ.ย. ๖๐

นายชานนท์ บุญรัชกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในหารพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๕๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๖๓

๗ พ.ย. ๖๐

พ.อ.ธีรเดช เบญจาทิกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๔

๗ พ.ย. ๖๐

ว่าที่ ร.ต.รัฐสภา จันทร์ตากอง - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๕

๗ พ.ย. ๖๐

รศ.ดร.ธัชพนธ์ ยอดทอง
อนุกรรมาธิการ

๑๖๖

๗ พ.ย. ๖๐

นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๕๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๖๗

๗ พ.ย. ๖๐

๑๖๘

๗ พ.ย. ๖๐

๑๖๙

๗ พ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นายศุภกฤต มหาคีตะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือพระราชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0
4. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๕๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗๐

๗ พ.ย. ๖๐

ดร.อิสระ เสรีวฒ
ั นวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๑

๗ พ.ย. ๖๐

๑๗๒

๘ พ.ย. ๖๐

นายกฤษณะ ยอดสุวรรณ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ร.ท.ชยพัทธ์ ทองอ่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๓

๘ พ.ย. ๖๐

นายอานาจ มาตรง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๔

๘ พ.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐) 7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
8 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
8 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
8 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๕๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗๕

๘ พ.ย. ๖๐

นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๗๖

๘ พ.ย. ๖๐

ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๗๗

๙ พ.ย. ๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๗๘

๙ พ.ย. ๖๐

๑๗๙

๙ พ.ย. ๖๐

น.ส.นภาพร กิง่ ศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางวรรณกร ธีราภัทร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
9 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๕๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๘๐

๙ พ.ย. ๖๐

พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๑๘๑

๙ พ.ย. ๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๘๒

๙ พ.ย. ๖๐

๑๘๓

๙ พ.ย. ๖๐

น.ส.พิมพ์ตะวัน รุ่งอุทัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายพิชัยวัสส์ ตรัยรัตนากร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๑๘๔

๙ พ.ย. ๖๐

นายสราวุธ มีคุณสมบัติ
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศสาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๕๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๘๕

๙ พ.ย. ๖๐

พล.ต.ต.กาพล โกศลานันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘๖

๑๐ พ.ย. ๖๐ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กรรมาธิการ
-

๑๘๗

๑๐ พ.ย. ๖๐ ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือทาเนียบสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ๒๕๕๙

๑๘๘

๑๐ พ.ย. ๖๐ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๘๙

๑๐ พ.ย. ๖๐ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๕๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๐

๑๐ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๙๑

๑๐ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ศุภชัย อินทรารุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๙๒
๑๙๓
๑๙๔

-

๑๓ พ.ย. ๖๐ นายเสกสรรค์ เอกวิริยะวิทย์ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ พ.ย. ๖๐ นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี 1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
อนุกรรมาธิการ
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
๑๔ พ.ย. ๖๐ นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๕

๑๔ พ.ย. ๖๐ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๙๖

๑๔ พ.ย. ๖๐ นายสงกรานต์ แก้วมะเริง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๔ พ.ย. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรรีระย่อเดช
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๔ พ.ย. ๖๐ น.ส.ปานหทัย ศรีสมุทร
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๙๗
๑๙๘

๑๙๙

๑๔ พ.ย. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
อนุกรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๖๑

ลาดับที่
๒๐๐
๒๐๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕ พ.ย. ๖๐ น.ส.ดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕ พ.ย. ๖๐ นายสุริยะ อุปลาบัติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒๐๒

๑๕ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๐๓

๑๕ พ.ย. ๖๐ นายอานาจ มาตรง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒๐๔

๑๕ พ.ย. ๖๐ น.ส.อัญชิสา มีข้าว
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๖๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๐๕

๑๖ พ.ย. ๖๐ นายธิวากร ยอดชาย
ประชาชน

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๐๖

๑๖ พ.ย. ๖๐ ศ.ดร.อรรถกร จารุเชียร
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๐๗

๑๖ พ.ย. ๖๐ น.ส.ตวงพร จุลตามระ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๐๘

๑๖ พ.ย. ๖๐ นายบุญสถิตย์ ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๐๙

๑๖ พ.ย. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรรีระย่อเดช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑๐

๑๖ พ.ย. ๖๐ นายอธิคม เริงใจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๒๑๑

๑๖ พ.ย. ๖๐ นายสหพล สังข์เมฆ
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๒

๑๖ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฐพล สระทองขาว
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๓

๑๖ พ.ย. ๖๐ น.ส.สิริลักษณ์ เหมชาติลือชัย - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. .... (เล่มที่ ๑ – ๔)
๑๗ พ.ย. ๖๐ นายเอกวิทย์ ชูทอง
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๑๔

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑๕

๑๗ พ.ย. ๖๐ นายชัชวาล คุณค้าชู
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๖

๑๗ พ.ย. ๖๐ นายวิชติ ปัจระโคต
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ พ.ย. ๖๐ ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๘

๒๑ พ.ย. ๖๐ พ.อ.นภดล พูนสนอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๙

๒๑ พ.ย. ๖๐ จ.ท.ธีระวุฒิ เหล็กสูงเนิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๑๗

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒๐

๒๑ พ.ย. ๖๐ น.ส.สุมารีย์ วงษ์สวุ รรณ
ประชาชน

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๒๑

๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๒๒

๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๒๓

๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

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

๒๒๔

๒๑ พ.ย. ๖๐ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ อัมระปาล- - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
อนุกรรมาธิการ

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒๕

๒๒ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๒๒๖

๒๒ พ.ย. ๖๐ น.อ.นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๗

๒๒ พ.ย. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๒ พ.ย. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๒๘
๒๒๙

๒๒ พ.ย. ๖๐ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
2. สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ๒๕๓๕
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๗

ลาดับที่
๒๓๐
๒๓๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒ พ.ย. ๖๐ นายบรรหาร กาลา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
อนุกรรมาธิการ

๒๓๒

๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒

๒๓๓

๒๒ พ.ย. ๖๐ พล.อ.ต.รังสรรค์ พึ่งจิตต์ตน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๒๓๔

๒๓ พ.ย. ๖๐ นายนรรัตน์ มุขแจ้ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
- เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
23 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๖๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓๕

๒๓ พ.ย. ๖๐ นายวีระพงษ์ สุวรรณกิจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๖

๒๓ พ.ย. ๖๐ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๗

๒๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.พัฒนชัย พัฒนเจริญ
กรรมาธิการ

๒๓๘

๒๓ พ.ย. ๖๐ พ.อ.เจษฎา ปัญญาสุข
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๙

๒๓ พ.ย. ๖๐ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรวมประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
1. หนังสือรวมประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐
4. หนังสือรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การดาเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖0
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๖๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๒๔๐

๒๓ พ.ย. ๖๐

๒๔๑

๒๔ พ.ย. ๖๐

๒๔๒

๒๔ พ.ย. ๖๐

๒๔๓

๒๔ พ.ย. ๖๐

๒๔๔

๒๔ พ.ย. ๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
นายวิทรู สุรวัฒนานันท์
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒๓ พ.ย. ๖๐
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
(1 วัน)
พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๒๔ พ.ย. ๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
(1 วัน)
พล.อ.ต.หญิงมธุรส สมนึก - - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
- วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
นายขวัญชัย โชติพันธุ์
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
นายสนธยา สิงห์บุญนาค
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
๒๔ พ.ย. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(1 วัน)
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๐

ลาดับที่

๒๔๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๔ พ.ย. ๖๐ นายธรงชัย พานิชสิติ
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
-

๒๔๖

๒๔ พ.ย. ๖๐ พล.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
2. สาเนาพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑

๒๔๗

๒๗ พ.ย. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....

๒๔๘

๒๗ พ.ย. ๖๐ น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒๔๙

๒๗ พ.ย. ๖๐ น.ส.จิตตรานันท์ วิชัยดิษฐ์
กรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
27 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒7 พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๕๐

๒๘ พ.ย. ๖๐ นายสุเทพ ลีรพงษ์กุล
ประชาชน

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๕๑

๒๘ พ.ย. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)

๒๕๒

๒๘ พ.ย. ๖๐ ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๕๓

๒๙ พ.ย. ๖๐ นายสืบสวัสดิ์ วุฒวิ รดิษฐ์
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๕๔

๒๙ พ.ย. ๖๐ นายภาณุสุข สุวรรณรัตน์
ประชาชน

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๗๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๕๕

๒๙ พ.ย. ๖๐ นายเทอดชัย แพ่งไพฑูรย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕๖

๒๙ พ.ย. ๖๐ ดร.สุชาดา เมฆรุงเรืองกุล
กรรมาธิการ

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

๒๕๗

๒๙ พ.ย. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์ อินนุมาตร
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ พ.ย. ๖๐ นายปราโมทย์ ธรรมคุณากร - สาเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๕๘
๒๕๙

๒๙ พ.ย. ๖๐ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๗๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๖๐

๒๙ พ.ย. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

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

๒๖๑

๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

๒๖๒

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสิทธิพงษ์ เนือ้ นาทองสกุล 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
๓๐ พ.ย. ๖๐ นายอธิคม เริงใจ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)

๒๖๓

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๗๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖๔

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสุกฤษดิ์ กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ

๒๖๕

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๖๖

๓๐ พ.ย. ๖๐ พล.อ.ต.หญิง มธุรส สมนึก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๗๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖๗

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายศรัณย์ศิริ คัมภิรานนท์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๖๘

๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ท.สมพล มหาสิงห์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๖๙

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายปริญญา ฐานะทานต์ไท
สานักงานอัยการสูงสุด

๒๗๐

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายธเนษฐ เศรษฐวานิช
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0
2. หนังสือเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการดาเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๗๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗๑

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายสุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๒

๓๐ พ.ย. ๖๐ พ.อ.เจษฎา ปัญญาสุข
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๓

๓๐ พ.ย. ๖๐ นางสุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. ....
(เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

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

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๗๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗๔

๓๐ พ.ย. ๖๐ นางผุสดี ดวงบุบผา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๗๕

๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ต.มนัส ฤกษ์งาม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๖

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายปรเมตร หลักแหลม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

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

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๗๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗๗

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายฐากูร จุลินทร์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒๗๘

๓๐ พ.ย. ๖๐ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๙

๓๐ พ.ย. ๖๐ น.ส.อมรรัตน์ อินนุมาตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

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

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๗๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๘๐

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายศันสนะ สุริยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๒๘๑

๓๐ พ.ย. ๖๐ น.อ.หญิง จิตศิริ สุขโกมล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องการดาเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ

๒๘๒

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายประหยัด เสนาวิรชั
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๓

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายกฤติน ผูกพันธ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘๔

๓๐ พ.ย. ๖๐ ดร.อิสระ เสรีวฒ
ั นวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๕

๓๐ พ.ย. ๖๐ ร.ท.ชาลี มนัสชัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๖

๓๐ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๘๗

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายวีระพงษ์ สุวรรณหล่อ
ประชาชน

๒๘๘

๓๐ พ.ย. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(1 วัน)

๘๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘๙

๑ ธ.ค. ๖๐

นายกิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙๐

๑ ธ.ค. ๖๐

พ.อ.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙๑

๑ ธ.ค. ๖๐

นายกันตพงษ์ สิริภักดีสกุล
กรรมาธิการ

๒๙๒

๑ ธ.ค. ๖๐

นายปรเมตร หลักแหลม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙๓

๑ ธ.ค. ๖๐

นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยธีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๙๔

๑ ธ.ค. ๖๐

พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙๕

๔ ธ.ค. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๙๖

๔ ธ.ค. ๖๐

๒๙๗

๖ ธ.ค. ๖๐

นายสมพล พันธุ์มณี
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายบุญญภัทร ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๔ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๔ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๙๘

๘ ธ.ค. ๖๐

นายสัก กอแสงเรือง
อดีตสมาชิกวุฒิสภา

๒๙๙

๘ ธ.ค. ๖๐

๓๐๐

๘ ธ.ค. ๖๐

น.ส.ณัฎฐนิชา รัตนวีรเมธีกลุ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสิทธิกร ศักดิแ์ สง
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ (เล่ม ๑ – ๒)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. .... (เล่ม ๑ – ๒)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๐๑

๘ ธ.ค. ๖๐

นายพรศักดิ์ บวรสิริสรรค์
ประชาชน

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

๓๐๒

๘ ธ.ค. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๓๐๓

๘ ธ.ค. ๖๐

นายสิทธิพงษ์ เนือ้ นาทองสุข
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐๔

๘ ธ.ค. ๖๐

พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๓๐๕

๘ ธ.ค. ๖๐

น.ส.มนัสนันท์ เจริญผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

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

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๐๖

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายวรินทร์ เทียมจรัส
กรรมาธิการ

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

๓๐๗

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายณัฐเมศร์ เรืองพิชัยพร
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๐๘

๑๒ ธ.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

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

๓๐๙

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมาธิการ

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

๓๑๐

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
2. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

๘๖

ลาดับที่

๓๑๑
๓๑๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายกล้าณรงค์ จันทิก
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๒ ธ.ค. ๖๐ ดร.อิสระ เสรีวฒ
ั นวุฒิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินคงคลัง (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
- หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

๓๑๓

๑๒ ธ.ค. ๖๐ นายณัฐวศักดิ์ พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๑๔

๑๓ ธ.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. สาเนาพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
2. สาเนาประกาศกระทรวงสาธารณสุข

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

อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
13 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๘๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๑๕

๑๔ ธ.ค. ๖๐ พล.อ.วัชรินทร์ จันทร์แจ้ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๑๖

๑๔ ธ.ค. ๖๐ นายสุกฤษฎิ์ กิตศิ รีวรพันธุ์
กรรมาธิการ

๓๑๗

๑๔ ธ.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๕ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๑๘

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
อนุญาต
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑๔ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
1. สาเนาเอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การดาเนินการ
อนุญาต
ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
๑๔ ธ.ค. ๖๐
2. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
(1 วัน)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑๔ ธ.ค. ๖๐
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
(1 วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑5 ธ.ค. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๘๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๑๙

๑๕ ธ.ค. ๖๐ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๒๐

๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชู
อนุกรรมาธิการ

๓๒๑

๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายปริญญา ฐานะทานต์ไท
สานักงานอัยการสูงสุด

๓๒๒

๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายชูชาติ สันติธรรมากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑5 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘๙

ลาดับที่
๓๒๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายรุ่งเพชร งามพร้อม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายยุทธ ลิมป์ศิระ
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

๓๒๕

๑๘ ธ.ค. ๖๐ น.ส.จริงจัง นะแส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๒๖

๑๘ ธ.ค. ๖๐ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล
อนุกรรมาธิการ

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนทีร่ าชพัสดุทเี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท
ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
3. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

๓๒๔

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑8 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

๙๐

ลาดับที่
๓๒๗

๓๒๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙ ธ.ค. ๖๐ นางณัติกาญจน์ สติพันธ์วิหาร 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนทีร่ าชพัสดุทเี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท
ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๑

ลาดับที่

๓๒๙

๓๓๐

๓๓๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายฉัตรพิสุทธิ์ โกเศยะโยธิน 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ ธ.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิตวิ ิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๓๒

๑๙ ธ.ค. ๖๐ พ.อ.ธนัญชัย พนัตตพงษ์
บุคลากรในวงงานรัฐสภา

๓๓๓

๑๙ ธ.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓๔

๒๐ ธ.ค. ๖๐ นายเฉลิมชัย จันทรมิตรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓๕

๒๐ ธ.ค. ๖๐ พล.ท.จรัญ พันธุนนท์
กรรมาธิการ

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๐)
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

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

อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
20 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
20 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๙๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๓๖

๒๐ ธ.ค. ๖๐ น.ส.อาไพวรรณ ตั้งสกุล
กรรมาธิการ

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

๓๓๗

๒๑ ธ.ค. ๖๐ นายอธิคม เริงใจ
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๓๓๘

๒๑ ธ.ค. ๖๐ นายแมน ตระหง่านไพบูลย์
ประชาชน

๓๓๙

๒๑ ธ.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. เอกสารรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรือ่ งการดาเนินการ
ตามมาตรา ๗๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
20 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๔๐

๒๒ ธ.ค. ๖๐ ด.ต.สุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. ๒๕๖๐

๓๔๑

๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล ภูวไชยธีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา
และกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔

๓๔๒

๒๒ ธ.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐)

๓๔๓

๓๔๔

๒๒ ธ.ค. ๖๐ น.ส.กิตติมา คงสารวย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
พ.ศ. ๒๕๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๓๔๕

๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๔๖

๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๓๔๗

๒๒ ธ.ค. ๖๐ นายธนพล เดชะเรืองศิลป์
ประชาชน

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.) (ว.ด.ป.)
(วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๒ ธ.ค. ๖๐
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
(1 วัน)
3. หนังสือวุฒิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนทีร่ าชพัสดุทเี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท
ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๕ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๐)
อนุญาต
๒๒ ธ.ค. ๖๐
(1 วัน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
โอนทีร่ าชพัสดุทเี่ ป็นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ ๒๒ ธ.ค. ๖๐
ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตาบลกมลาไสย อาเภอกมลาไสย
(1 วัน)
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท
ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. ....

๙๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

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

๙๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน 2 ราย 3 เรือ่ ง

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรือ่ ง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

348 15 พ.ย. 60 นางภัณทิลา เพ็งศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
349 28 พ.ย. 60 น.ส. เปรมวดี ดวงศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. 2557
2. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาอังกฤษ
- จุลสารรอบรู้อาเซียน

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
15 พ.ย. 60
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

28 พ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

๙๘
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน 1 ราย 3 เรื่อง

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรือ่ ง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

350 18 ธ.ค. 60 นายสุครีพ มีนุ่น
1. สาเนาบันทึกข้อความของคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
เรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มรรยาททนายความปฏิบัติ
ที่ สว (กมธ 2) 0010/787 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์
หน้าทีแ่ ทนประธานกรรมการ
2554 เรื่อง ขอให้พิจารณาให้เลขานุการประจาคณะ
มรรยาททนายความ
พ้นจากตาแหน่ง
2. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการจริยธรรมวุฒิสภา
- ครัง้ ที่ 4/2554 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554
- ครัง้ ที่ 6/2554 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554
- ครัง้ ที่ 7/2554 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554
3. สาเนาบันทึกข้อความคณะกรรมาการจริยธรรมวุฒสิ ภา
เรื่อง การปฏิบตั ิตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ข้อ 25

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
26 ธ.ค. 60
(10 วัน)

ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

๙๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 6 ราย 16 เรื่อง

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

351 24 ต.ค. 60 นางบุษยมาส รักสยาม และ
เครือข่ายประชาชนปกป้อง
ประเทศ

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติและรายชื่อ
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติที่ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษี
เงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
๑) สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้ ง ที่ ๓๙/๒๕๕๙ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๔ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
๒) สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๓) บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติในวาระที่สาม
352 24 ต.ค. 60 นายวัชระ เพชรทอง
- สาเนาเอกสารการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรือ่ ง ขอคัดค้านการที่สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเห็นชอบ
ให้ขนึ้ ภาษีแวต ๑% ในการประชุมสภาติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๓๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
จานวน ๓ รายการ ดังนี้

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(๒ วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

อนุญาต
๒๕ ต.ค. ๖๐
(๒ วัน)

-

-

๑๐๐

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

353 10 พ.ย. 60 สานักงาน ป.ป.ช.
354 21 พ.ย. 60 ดาบตารวจ วุฒิพงษ์
เพ็งกลาง
นักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคาแหง

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑) รายชื่ อ สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ที่ เ ข้ า ประชุ ม
๒) สาเนาบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓) สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สาเนาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน กรณีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. .... (พ.ศ.๒๕๕๑) ในรายงานการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ และบันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐
2. ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
๑๓ พ.ย.๖๐
(๔ วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๖๐
(๑๐ วัน)

-

-

๑๐๑

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

355 23 พ.ย. 60 ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เรื่อง ขอส่ง
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เพื่อดาเนินกระบวนการ
ถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชัยกุล เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศออกจากตาแหน่ง
(กรณีออกหนังสือเดินทางธรรมดาให้พันตารวจโท ทักษิณ
ชินวัตร (ยศในขณะนั้น) โดยมิชอบ) ตามมาตรา ๖ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวน ๔ ครัง้ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๓. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๔. ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย.๖๐
(๖ วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

๑๐๒

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

356 ๒๔ พ.ย.๖๐

ศาสตราจารย์สมคิด
เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ในรายงานการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ และบันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ จานวน ๒ ครัง้ ดังนี้
๑. ครั้งที่ ๕๓ /๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒. ครัง้ ที่ ๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
ให้ผู้ขอ
(วัน)
อนุญาต
๒ พ.ย.๖๐
(๖ วัน)

ไม่
อนุญาต
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

-

๑๐๓
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 3 จานวน 2 ราย 12 เรื่อง
ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

๑. สาเนาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
357 ๒๘ ก.ย. ๖๐ นายอรรณพ
ศักดิศ์ ิริญดากุล
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ ๒. สาเนาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙)
๓. สาเนาร่างพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๙)
๔. สาเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๙)
๕. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐)
๖. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
(เหตุผล)
ให้ผู้ขอ (วัน)
๔ ต.ค. ๖๐
(๖ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)
-

๑๐๔

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด

358 ๓๐ ต.ค. ๖๐ นายวินัย เพชรบุรี
นักกฎหมายกฤษฎีกา
สานักงาน
คณะกรรมาการกฤษฎีกา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูล
(เหตุผล)
ให้ผู้ขอ (วัน)

๗. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
๙. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
๑๐. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
๑. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
๓๐ ต.ค. ๖๐
ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๒. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

อนุญาต
บางส่วน
ว.ด.ป.
(เหตุผล)

-

