รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๓๐๐ ราย รวม ๕๖๙ เรื่อง โดยแยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ (เรื่อง)

จานวน คิดเป็น
(ราย) ร้อยละ อนุญาต

ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

๑

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๑

๓.๖๗

๑๔

-

-

๑๔

๒

อดีตสมาชิกวุฒิสภา/
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑

๐.๓๓

๑

-

-

๑

๓

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

๔๔

๑๔.๖๗

๘๐

-

-

๘๐

๔

บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๐

๔๖.๖๗

๒๗๓

-

-

๒๗๓

๕

ศาล

๓

1.00

๓

-

-

๓

๖

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๑

๓.๖๗

๒๓

-

-

๒๓

๗

หน่วยงานราชการภายใน

๖๕

๒๑.๖๗

๙๙

-

-

๙๙

๘

นิสิต/นักศึกษา

๑๖

๕.๓๓

๕๒

-

-

๕๒

๙

ประชาชน/สื่อมวลชน

๙

3.00

๒๔

-

-

๒๔

รวม

๓๐๐

๑๐๐

๕๖๙

-

-

๕๖๙

ไม่
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน

รวม

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
(ร้อยละ ๓.๖๗)
(ร้อยละ ๓.๐๐)
(ร้อยละ ๐.๓๓)
(ร้อยละ ๕.๓๓)
(ร้อยละ ๒๑.๖๗)

(ร้อยละ ๑๔.๖๗)

(ร้อยละ ๓.๖๗)
(ร้อยละ ๑.๐๐)

(ร้อยละ ๔๖.๖๗)

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ร้อยละ ๓.๖๗)
อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา/
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ร้อยละ ๐.๓๓)
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ (ร้อยละ ๑๔.๖๗)
บุคคลในวงงานรัฐสภา (ร้อยละ ๔๖.๖๗)
ศาล (ร้อยละ ๑.๐๐)
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ ๓.๖๗)
หน่วยงานราชการภายใน (ร้อยละ ๒๑.๖๗)
นิสิต/นักศึกษา (ร้อยละ ๕.๓๓)
ประชาชน/สื่อมวลชน (ร้อยละ ๓.๐๐)

ลำ

ดบั

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
จานวน ๕๖๙ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๗ ประเภท ดังนี้
ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑ สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
(รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สาเนาบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๔ สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ
๑.๕ สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ พระราชบัญญัติ
๑.๖ สาเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.7 สาเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.8 หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.9 หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
1.10 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1.11 สาเนาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
1.12 สาเนาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต

อนุญำต
บำงส่วน

(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑๗๒ ๓๔๘
-

(เรื่อง)
-

ดบั
ลำ

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

อนุญำต
บำงส่วน
(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๗
๘
-

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต

๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.2 สาเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.3 สาเนารายชือ่ และทีอ่ ยูข่ องสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา
๓ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทู้ถาม
๑
- สาเนากระทู้ถาม
๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/
๒๔
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทางาน
๔.๑ สาเนารายงานการประชุม/สาเนาบันทึกการประชุม
๔.๒ สาเนาเอกสารการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
๔.๓ สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมฯ
๔.๔ สาเนาคาสั่งของคณะกรรมาธิการ
๔.๕ สาเนารายงานการพิจารณาศึกษาของของคณะกรรมาธิการ
๔.๖ สาเนาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/เรื่องกล่าวหาในคณะกรรมาธิการ
๔.๗ สาเนารายนามคณะกรรมาการธิการสามัญ/ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๔.๘ สาเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๔๕
๕.๑ สาเนาพระราชบัญญัติ
5.2 สาเนาเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และ สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
๕.3 หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
5.4 สาเนาประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
5.5 สาเนากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗
5.6 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
5.7 หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

๑

-

-

๓๓

-

-

๖๕

-

-

ดบั
ลำ

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.1 หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๖.2 หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๖.3 หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.4 หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.5 หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๗.๑ วารสาร จุลนิติ/ สาร สนช.
7.2 หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
7.3 หนังสือ The Senate
7.4 หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551
๗.๗ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชือ่ ตาแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
(ฉบับภาษาอังกฤษ)
7.5 สาเนารายงานการสัมมนา เรื่อง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
นโยบายประชานิยม
7.6 หนังสือ 60 ปี รัฐสภาไทย
7.7 หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์

อนุญำต
บำงส่วน
(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑๑
๒๕
-

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต

๔๐

๘๙

-

-

๒๙๑

๕๖๙

-

-

7.8 หนังสือจดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพือ่ ปวงประชาร่มเย็น
7.9 สาเนาเอกสารการสัมมนาวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม

7.10 สาเนาเอกสารสัมมนา “GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน”
7.11 สาเนาโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.12 หนังสือความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7.13 หนังสือปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป
รวม

แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงการเปิดเผยข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร
อนุญาต (เรื่อง/ราย)
๓๕๐
๓๐๐
๒๕๐

๒๐๐
๑๕๐
๑๐๐
๕๐
ประเภท

๐

อนุญาต/เรื่อง
อนุญาต/ราย

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ขอ
ไตรมำสที่ ๑ (๑ ตุลำคม - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตำมมำตรำ ๑๑ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยแยกกำรให้บริกำรจำกสำนักต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

สำนัก
สำนักประชำสัมพันธ์
สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักวิชำกำร
สำนักกำรประชุม
สำนักกรรมำธิกำร ๑
สำนักกรรมำธิกำร ๒
กรรมำธิกำร 3
สำนักกฎหมำย
สำนักภำษำต่ำงประเทศ
สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข
รวม

จำนวน (รำย)
6
7
16
6
12
5
1
234
9
4
300

จำนวน (เรื่อง)
8
7
24
13
15
6
2
465
23
6
569

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แสดงตามสานักที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

จำนวน (รำย)

จำนวน (เรื่อง)

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕59) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด จานวน 300 ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 234 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

1

๓ ต.ค. ๕๙ นายวุทธา เจริญศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

2

๔ ต.ค. ๕๙ นายณรงค์ งามสมมิตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๑. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๓ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-๒ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

3

๔ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์
ตู้จินดา
กรรมาธิการ

4

๔ ต.ค. ๕๙ นายปริญญา
ฐานะทานต์ไท
ข้าราชการ สานักงาน
อัยการสูงสุด

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทาง
อาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๔. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๙)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๓ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

5

๔ ต.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

6

๔ ต.ค. ๕๙ นางเสาวนี สุวรรณชีพ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษา
หรือคาสั่ง)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๔ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

7

๔ ต.ค. ๕๙ นางกาญจนารัตน์
ลีวิโรจน์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

8

๔ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา
สิงห์บญ
ุ นาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

9

๔ ต.ค. ๕๙ นายวิสตู ร
ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๔ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๕ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

10

๕ ต.ค. ๕๙ นางสาวเสาวนีย์
คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

11

๕ ต.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล
โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)

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

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๖ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

12

๕ ต.ค. ๕๙ ร.ต.อ.รัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

13

๕ ต.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๔. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)

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

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๗ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

14

๕ ต.ค. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

15

๕ ต.ค. ๕๙ น.อ.หญิง จิตศิริ
สุขโกมล
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๕ ต.ค. ๕๙ น.ส.ภรณ์ชติ า
คาศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๕ ต.ค. ๕๙ นางสุทธินี เมธีประภา
กรรมาธิการ

16

17

18

๕ ต.ค. ๕๙ นายโยธิน ทองพะวา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
๔. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙)

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. หนังสือรวมประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๘ลาดับที่
19
20
21
22

23

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕ ต.ค. ๕๙ นายรุ่งเพชร
- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งามพร้อม
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๖ ต.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วัฒนะบุตร
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา ๖ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สิงห์บญ
ุ นาค
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา ๖ ต.ค. ๕๙ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ คุ คล พ.ศ. ...
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
พุทธจักรวาล
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สื่อมวลชน
-

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๕ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๖ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
7 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-๙ลาดับที่
24
25
26

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๗ ต.ค. ๕๙ นางนลินี วีระผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๗ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๐ ต.ค. ๕๙ นายวุฒิพงษ์ ศุภรมย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

27

๑๐ ต.ค. ๕๙ นายบรรหาร กาลา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

28

๑๐ ต.ค. ๕๙ นายภูรน อุน่ จันทร์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

29

๑๐ ต.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
7 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
อนุญาต
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา 10 ต.ค. ๕๙
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(๑ วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
อนุญาต
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 10 ต.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(๑ วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. สาเนาพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
- สาเนาพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุญาต
10 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
- สาเนาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
อนุญาต
10 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

- ๑๐ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
30 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตศิ ุลกากร
11 ต.ค. ๕๙
พ.ศ. ....
(๑ วัน)
31 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายนรรัตน์ มุขแจ้ง
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตศิ ุลกากร
11 ต.ค. ๕๙
พ.ศ. ....
(๑ วัน)
32 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.พิษณุ คามรี
- วารสาร จุลนิติ ปีท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
33 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
11 ต.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
34 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายไพศาล มีสวัสดิ์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

- ๑๑ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

35

๑๑ ต.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิวลักษณ์
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

36

๑๑ ต.ค. ๕๙ ร.อ.หญิง อรินวรรณ
ปาณินท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

37

๑๑ ต.ค. ๕๙ นายสมคิด หอมเนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

38

๑๑ ต.ค. ๕๙ นายชานาญ ทรงศร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
4. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
- สาเนาโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๑๒ ลาดับที่

39

40

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
๑๑ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ศุลกากร พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑ ต.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....

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

อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๑๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
41 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
11 ต.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
42 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายไพศาล มีสวัสดิ์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
นักศึกษา
11 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
43 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
11 ต.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

- ๑๔ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
44 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายโยธิน ทองพะวา
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
45

๑๒ ต.ค. ๕๙ นายสืบสวัสดิ์ วุฒวิ รดิษฐ์ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติธรุ กิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘

46

๑๒ ต.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

47

๑๒ ต.ค. ๕๙ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

48

๑๒ ต.ค. ๕๙ นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙

-

-

- ๑๕ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

49

๑๒ ต.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

50

๑๒ ต.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

51

๑๓ ต.ค. ๕๙ นายสราวุธ มีคุณสมบัติ
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
3. ร่างพระราชบัญญัตกิ ารออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
(๑ วัน)
อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
12 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
13 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๑๖ ลาดับที่
52

53
54
55

56
57

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๓ ต.ค. ๕๙ นายประหยัด เสนารัช
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
3. สาเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ....
๑๓ ต.ค. ๕๙ นายพิสัณห์โชค รตารุณ - สาเนาร่างพระราชบัญญัตนิ ิรโทษกรรมแก่ผู้ซงึ่ กระทาความผิด
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง
ของประชาชน พ.ศ. ....
๑๓ ต.ค. ๕๙ น.ส.พลอย เจริญสม
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓ ต.ค. ๕๙ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
๑๓ ต.ค. ๕๙ เรือโท สนธยา ทองเปี่ยม - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
๑๗ ต.ค. ๕๙ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
ข้าราชการ สานักงาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
13 ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๓ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
(๑ วัน)
๑๓ ต.ค. ๕๙

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
๑๓ ต.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
17 ต.ค. 59
(1 วัน)

-

-

-

-

- ๑๗ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

58

๑๗ ต.ค. ๕๙ นายจรูญศักดิ์ สุชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

59

๑๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐชัย
ทิพย์กาญจนรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

60

๑๘ ต.ค. ๕๙ น.ส.นันทิยา
อุน่ ประเสริฐ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๘ ต.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

61

62

๑๘ ต.ค. ๕๙ น.อ.นันทิพัฒน์
วงศ์ยะลา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ....
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕9)
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๑8 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๑๘ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
63 ๑๘ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕9)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
๑8 ต.ค. ๕๙
พ.ศ.๒๕๕๙
(1 วัน)
64 ๑๘ ต.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑8 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
65 ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์
- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
ผมหอม
พ.ศ.๒๕๕๙
๑8 ต.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
66 ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายเสฎฐวุฒิ
1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
วงศ์เลอวุฒิ
พ.ศ.๒๕๕๙
๑8 ต.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
67 ๑๙ ต.ค. ๕๙ นายนภดล สะวิคามิน
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
๑9 ต.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
2. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๑๙ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
68 ๑๙ ต.ค. ๕๙ น.ส.สุธติ ตา มโหธร
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕9)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา ๑9 ต.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
(1 วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
69 ๑๙ ต.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
๑9 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
70 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎี
- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
กิติศรีวรพันธุ์
พ.ศ.๒๕๕๙
20 ต.ค. ๕๙
กรรมาธิการ
(1 วัน)
71 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายสุเมธ แสงโพธิ์
1. สาเนาประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
สยามมกุฎราชกุมาร
20 ต.ค. ๕๙
2. สาเนากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์
(1 วัน)
3. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
72 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายนภดล สะวิคามิน - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
20 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
73 ๒๕ ต.ค. ๕๙ ร.อ.พัททอง กองคา
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
25 ต.ค. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗

- ๒๐ ลาดับที่

74

75

76

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๕ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
กรรมาธิการ
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๖ ต.ค. ๕๙ น.ส.ฐิตตะวัน เฟื่องฟู
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๒๖ ต.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
25 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
26 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
26 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๒๑ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
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๒๖ ต.ค. ๕๙

78

๒๖ ต.ค. ๕๙

79

๒๗ ต.ค. ๕๙

80

๒๗ ต.ค. ๕๙

81

๒๗ ต.ค. ๕๙

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายเศรษฐพัส
- สาเนารายนามคณะกรรมาธิการสามัญของสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
อรุณประเสริฐ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายขวัญชัย โชติพันธุ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
26 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
26 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๒๒ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

82

๒๗ ต.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

83

๒๗ ต.ค. ๕๙ นายพรศักดิ์
บวรสิริสรรค์
ประชาชน

84

๒๗ ต.ค. ๕๙ น.ส.ชนิดาภา
มงคลเลิศลพ
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ )
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๒๓ ลาดับที่
85
86

87
88
89

90

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน
๒๘ ต.ค. ๕๙ พ.ท.ประมวล เรืองพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๘ ต.ค. ๕๙ ร.ท.หญิง ภานุภาส
เขตคาแดง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๘ ต.ค. ๕๙ พล.ร.ต.ยุทธชัย
ลีลาสวัสดิ์
กรรมาธิการ
๓๑ ต.ค. ๕๙ นายจักรพันธ์ ใจงาม
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๑ ต.ค. ๕๙ นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๗ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๓๑ ต.ค. ๕๙
(1 วัน)

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
อนุญาต
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๓๑ ต.ค. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๒๔ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รศ.ดร.ชัชพนธ์ ยอดทอง 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕9)
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
ร.ท.ถกลรัตน์
- - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
สุนทรวิภาค
- พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
น.ท.พิภพ สุดาบุตร
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

91

๑ พ.ย. ๕๙

92

๑ พ.ย. ๕๙

93

๑ พ.ย. ๕๙

94

๒ พ.ย. ๕๙

95

๗ พ.ย. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘

96

๘ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๒ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๘ พ.ย. ๕๙

-

-

-

-

-

-

- ๒๕ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3. สาเนาพระราชบัญญัตกิ องทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
97
๘ พ.ย. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา - ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
98
๘ พ.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๘ พ.ย. ๕๙
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
(1 วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
99
๙ พ.ย. ๕๙ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
๙ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
100 ๙ พ.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎี
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กิติศรีวรพันธ์
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
๙ พ.ย. ๕๙
กรรมาธิการ
(1 วัน)

- ๒๖ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

101

๙ พ.ย. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค - หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

102

๑๐ พ.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

103

๑๐ พ.ย. ๕๙ นายรัฐสภา จุรีมาศ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

104

๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.กิตติมา คงสารวย - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๐ พ.ย. ๕๙ นายกิตติศกั ดิ์ อุไรวงศ์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.สุกัญญา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สิรกิ ิจวณิชย์
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

105

106

1. หนังสือเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๙ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๒๗ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
107 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.อ.หนึ่ง กาญจนัมพะ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
๑๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
108 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
๑๐ พ.ย. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
109 ๑๐ พ.ย. ๕๙ นายสัก กอแสงเรือง
1. หนังสือเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
๑๐ พ.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
110 ๑๑ พ.ย. ๕๙ นายวิทวัส บุญญสถิตย์ - สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑ พ.ย. ๕๙
แห่งชาติ
(1 วัน)
111 ๑๑ พ.ย. ๕๙ นายชัชวาล คุณค้าชู
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
กรรมาธิการ
๑๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
112 ๑๑ พ.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ลาวพวน
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
๑๑ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(1 วัน)
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. ....

- ๒๘ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

113

๑๑ พ.ย. ๕๙ นายปิยวัน ธรรมชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

114

๑๔ พ.ย. ๕๙ นายเขมชาติ
คณาภูเสรษฐ์
ประชาชน
๑๔ พ.ย. ๕๙ นายกิติพงษ์ จุลพงษ์
ประชาชน

115
116
117
118

๑๔ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ

แก้วทิพย์เนตร

บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๔ พ.ย. ๕๙ นายบรรหาร กาลา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕ พ.ย. ๕๙ นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

- ๒๙ ลาดับที่
119

120

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๕ พ.ย. ๕๙ รศ.ดร.ชัชพนธ์ ยอดทอง 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
7. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
8. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕ พ.ย. ๕๙ นายสถิรภาค อ่อนวิเชียร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

อนุญาต
๑๕ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๓๐ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
121 ๑๕ พ.ย. ๕๙ น.ส.ประพิณ
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
ประดิษฐากร
๑๕ พ.ย. ๕๙
ประชาชน
(1 วัน)
122 ๑๕ พ.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา ๑๕ พ.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
(1 วัน)
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
123 ๑๖ พ.ย. ๕๙ นายวงศกร ภู่ทอง
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๖ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
124 ๑๖ พ.ย. ๕๙ นายอนุศาสน์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สุวรรณมงคล
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
๑๖ พ.ย. ๕๙
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
(1 วัน)
แห่งชาติ

- ๓๑ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

125

๑๖ พ.ย. ๕๙ ร.ท.ยุทธพงษ์ ลีลาไว
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑

126

๑๗ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๗ พ.ย. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)

๑๗ พ.ย. ๕๙ นายประหยัด เสนวิรัช
กรรมาธิการ

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

127
128

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

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๖ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๓๒ ลาดับที่
129

130

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๗ พ.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์
บุญถนอม
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๗ พ.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

131

๑๗ พ.ย. ๕๙ พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

132

๑๗ พ.ย. ๕๙ นายนวมินทร์
สวิระสฤษดิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๘ พ.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์
บุญถนอม
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๘ พ.ย. ๕๙ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

133

134

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
- สาเนาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๗ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
๑๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๓๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
135 ๑๘ พ.ย. ๕๙ น.ส.สุพตั รา โยธานันท์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา ๑๘ พ.ย. ๕๙
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
136 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธิพันธุ์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
รุง่ เรือง
๑๘ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
137 ๑๘ พ.ย. ๕๙ นายจรินทร์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
สุนทรถาวรวงศ์
๑๘ พ.ย. ๕๙
กรรมาธิการ
(1 วัน)
138 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พล.อ.ต.พรต ลีรพันธุ์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
กรรมาธิการ
๑๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
139 ๒๑ พ.ย. ๕๙ นายวรินทร์ เทียมจรัส - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๑ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
140 ๒๒ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
๒๒ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(1 วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

- ๓๔ ลาดับที่

141

142
143
144

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๒ พ.ย. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โกเศยะโยธิน
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
๒๒ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
๒๒ พ.ย. ๕๙ รศ.ดร.ธัชพนธ์ ยอดทอง 1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
กรรมาธิการ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๒ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
อัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
กีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุง
โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)
4. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๓๕ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
145 ๒๒ พ.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙) ๒๒ พ.ย. ๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(1 วัน)
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
146 ๒๓ พ.ย. ๕๙ น.ส.อาภากร อนุสิทธิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) ๒๒ พ.ย. ๕๙
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)
(1 วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ทถี่ ูกปล่อยชัว่ คราว หลักเกณฑ์
การบังคับคดีผปู้ ระกัน และการอุทธรณ์คาสั่งศาลที่ไม่อนุญาต
ให้ปล่อยชั่วคราว)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)

- ๓๖ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
147 ๒๓ พ.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
พุทธจักรวาล
๒๓ พ.ย. ๕๙
สื่อมวลชน
(1 วัน)
148 ๒๓ พ.ย. ๕๙ นายอานาจ มาตรง
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๓ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
149 ๒๔ พ.ย. ๕๙ นายสาธิต
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
ชาญเชาวน์กุล
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๒๔ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
150 ๒๔ พ.ย. ๕๙ น.ส.รัมภา เผ่าสุริยะ
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๔ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
151 ๒๕ พ.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
วัฒนะบุตร
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒๕ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(1 วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
152 ๒๕ พ.ย. ๕๙ น.อ.นันทิพัฒน์
1. สาเนาพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่าย
อนุญาต
วงศ์ยะลา
เนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕ พ.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. สาเนากฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์วิธกี าร เงื่อนไขในการ
(1 วัน)
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๓๗ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

153

๒๘ พ.ย. ๕๙ พ.ต.ต.ปุณณวิช
อรรคนันท์
กรรมาธิการ

154

๒๘ พ.ย. ๕๙ นายเขมชาติ
คณาภูเศรษฐ์
ประชาชน

155

๒๘ พ.ย. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

156

๒๘ พ.ย. ๕๙ นายจรูญศักดิ์ สุชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. สาเนากฎกระทรวงว่าด้วยข้อกาหนดในการฆ่าสัตว์
นอกโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๘ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๓๘ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

157

๒๙ พ.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

158

๒๙ พ.ย. ๕๙ นายภูวเรศ สมพร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕9)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

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

อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๙ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๓๙ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
159 ๒๙ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๒๙ พ.ย. ๕๙
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
(1 วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
160 ๒๙ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๒๙ พ.ย. ๕๙
การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....
(1 วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
161 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นางสุทธินี เมธีประภา - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
ประชาชน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
162 ๓๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.จินดา สุระชาติ
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สานักงานอัยการสูงสุด
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
๓๐ พ.ย. ๕๙
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๔๐ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

163

๓๐ พ.ย. ๕๙ พ.ท.เฉลิมชนม์ ชุ่มจิตต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

164

๓๐ พ.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
กรรมาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

165

๓๐ พ.ย. ๕๙ ร.ท.ชยพันธ์ ทองย่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

166

๓๐ พ.ย. ๕๙ น.อ.นันทิพัฒน์
วงศ์ยะลา
กรรมาธิการ
๓๐ พ.ย. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธ์
กรรมาธิการ

- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

167

- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

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

อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๔๑ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
168 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นายโยธิน ทองพะวา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
169 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นายโยธิน มานะบุญ
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๓๐ พ.ย. ๕๙
(1 วัน)
170 ๑ ธ.ค. ๕๙ นายชานนท์ บุญรัชกุล - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
สถาบันภูมริ าชธรรม พ.ศ. ....
๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
171 ๑ ธ.ค. ๕๙ พ.ท.หญิง ศิวลักษณ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑ ธ.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
172 ๑ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
173 ๑ ธ.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
วัฒนะบุตร
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๑ ธ.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรื่อง
(1 วัน)
พระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์

- ๔๒ ลาดับที่
174
175
176

177

178

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒ ธ.ค. ๕๙ ร.ท.หญิง ภานุมาส
เขตคาแดง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒ ธ.ค. ๕๙ นายชานนท์ บุญรัชกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ธัญชนก
วิริยะมงคลชัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๖ ธ.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์
ผมหอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๖ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ๒๕๕๙

1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕9)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒ ธ.ค. ๕๙
อนุญาต
๒ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๔๓ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
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๖ ธ.ค. ๕๙ นายธัชพนธ์ ยอดทอง
อนุกรรมาธิการ

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

180

๖ ธ.ค. ๕๙ น.ส.สุภาวดี
มงคลธรรมกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๖ ธ.ค. ๕๙ นายอรัญ พันธุมจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

181
182

183

184

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
๖ ธ.ค. ๕๙ พล.ร.อ.จักรชัย
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ภู่เจริญยศ
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๙
แห่งชาติ
๗ ธ.ค. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๗ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๔๔ ลาดับที่
185
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188
189

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๗ ธ.ค. ๕๙ น.ส.อาภากร อนุสิทธิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) ๗ ธ.ค. ๕๙
พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคาพิพากษาหรือคาสั่ง)
(1 วัน)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)
๗ ธ.ค. ๕๙ นายธานี อ่อนละเอียด - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๗ ธ.ค. ๕๙
แห่งชาติ
(1 วัน)
๗ ธ.ค. ๕๙ นายสุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
1. วารสาร “จุลนิต”ิ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (ก.ย. – ต.ค. ๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา ๗ ธ.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(1 วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๗ ธ.ค. ๕๙ นายปราโมทย์คริษฐ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ธรรมคุณากร
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗ ธ.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
๗ ธ.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
1. วารสาร “จุลนิต”ิ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา ๗ ธ.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(1 วัน)

- ๔๕ ลาดับที่
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ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๘ ธ.ค. ๕๙ นายอุทาร พิชญากรณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

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

อนุญาต
๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๔๖ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
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๘ ธ.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล
ภูวไชยจีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

192

๙ ธ.ค. ๕๙ น.ท.สวาสดิ์ เพชรดี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือความรู้เกี่ยวกับสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

193

๙ ธ.ค. ๕๙ นายวศิน วิวัฒน์นริ ันดร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
พ.ศ. ๒๕๕๙

194

๙ ธ.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๙ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ชญานิศ สุมโน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

195

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

อนุญาต
๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๙ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๙ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๙ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๙ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

- ๔๗ ลาดับที่
196
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อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๙ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
๙ ธ.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
๙ ธ.ค. ๕๙ นายมานพ บุญชืน่
1. หนังสืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙ ธ.ค. ๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
๙ ธ.ค. ๕๙ นายชัชวาลย์ คุณค้าชู
1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริการราชการฝ่ายรัฐสภา
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๙ ธ.ค. ๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๔๘ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
199 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 2559)
อนุญาต
ไพรีระย่อเดช
๑๓ ธ.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
200 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายนภดล สะริคามัน
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
๑๓ ธ.ค. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
201 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ นายบรรหาร กาลา
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - คุลาคม 25๕๙)
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๑๓ ธ.ค. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
202 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
๑๓ ธ.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗

- ๔๙ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

203

๑๔ ธ.ค. ๕๙ ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
อนุกรรมาธิการ

204

๑๔ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
5. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
6. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๕๐ ลาดับที่
205

206

207

208

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๔ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.จารึก
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อารีราชการัณย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔ ธ.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
แก้วทิพย์เนตร
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายนิยม กันทะมา
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ประชาชน
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
2. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๕๑ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)

209

๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

210

๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายกิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

211

๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายสมคิด หอมเนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

212

๑๔ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
กรรมาธิการ

- หนังสือปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป

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

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๔ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๕๒ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

213

๑๕ ธ.ค. ๕๙ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

214

๑๖ ธ.ค. ๕๙ นายวันชัย ศารทูลทัต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๖ ธ.ค. ๕๙ นายกิตติพงศ์
- สาเนาพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
เฉลิมศรีสุข
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธาการวุฒิสภา
๑๖ ธ.ค. ๕๙ พ.จ.อ.วัชรินทร์
- สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
จันทร์เจ้า
พ.ศ. ๒๕๕๐
กรรมาธิการ
๑๙ ธ.ค. ๕๙ นางสุกญ
ั ญา หาประโคน - หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
ประชาชน

215

216
217

1. สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔
2. สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
3. สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒
4. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๑๕ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

อนุญาต
๑๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
๑๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๑๙ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

- ๕๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
218 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ ดร.โยธิน มานะบุญ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
๒๐ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
219 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
กรรมาธิการ
๒๐ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
220 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๐ ธ.ค. ๕๙
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
(1 วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๕๔ ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

221

๒๐ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

222

๒๑ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

223

๒๑ ธ.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๑ ธ.ค. ๕๙ นายโยธิน ทองพะวา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

224
225

226

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

๒๑ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
๒๑ ธ.ค. ๕๙ นางวิไลรักษ์ ตันปะละ - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
ข้าราชการ สานักงาน
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๐ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๑ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

- ๕๕ ลาดับที่
227

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๖ ธ.ค. ๕๙ น.ส.สุรัชนี พานามา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๖ ธ.ค. ๕๙ นายวศิน วิวัฒน์นริ ันดร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)

229

๒๖ ธ.ค. ๕๙ นายเจษฎา ลุประสงค์
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

230

๒๘ ธ.ค. ๕๙ น.ส.นฤมล ล้อมทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

228

231
232

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

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘ ธ.ค. ๕๙ นายกิตติศกั ดิ์ อุไรวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๖ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

- ๕๖ ลาดับที่
233
234

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘ ธ.ค. ๕๙ นางฐิตตะวัน เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผู้แทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. ...
๒๘ ธ.ค. ๕๙ ศ.นพ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ - สาเนาพระราชบัญญัตวิ ิธีพจิ ารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)
อนุญาต
๒๘ ธ.ค. ๕๙
(1 วัน)

- ๕๗ มีผู้ขอข้อมูลสานักกรรมาธิการ 1 จานวน 12 ราย
อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
235 4 ต.ค. ๕๙ น.ส.เยาวลักษณ์
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
อนุญาต
เฉลยฤกษ์
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 42/2559 และ ครั้งที่ 47/2556
4 ต.ค. 59
ข้าราชการ สานักงาน
2. สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการสิง่ แวดล้อม
(1 วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา
ทางบก ครัง้ ที่ 11/2559 และ ครั้งที่ 13/2559
236 11 ต.ค. 59 พันจ่าอากาศเอก ไพรราช - สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ไพรแก้ว
ศุลกากร พ.ศ. ....
11 ต.ค. 59
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
237 11 ต.ค. 59 น.ส.ศศิกานต์ พรามจร - สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
11 ต.ค. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
238 7 พ.ย. 59 นายวุฒิชัย
- สาเนาเอกสารเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อนุญาต
ลีละสุนทรเลิศ
และ สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้
7 พ.ย. 59
ข้าราชการ สานักงาน
และกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
(1 วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา
239 10 พ.ย. 59 นายพิวัฒน์ สามวัง
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
และสิ่งแวดล้อม ปี 2559
10 พ.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
2. สาเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
(1 วัน)
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ปี 2559

- ๕๘ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
240 11 พ.ย. 59 นายศุภโชค คาแฝง
- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
11 พ.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
241 23 พ.ย. 59 น.ส.สรญา โสภาเจริญวงศ์ - สาเนาบันทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
23 พ.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
242 23 พ.ย. 59 นายวุฒิ เกษมทรัพย์
- สาเนาเอกสารการเดินทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
ของคณะกรรมาธิการ
23 พ.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
243 24 พ.ย. 59 นายอภิชาติ อ่อนสร้อย - สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....
24 พ.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ)
(1 วัน)
244 1 ธ.ค. 59 น.ส.ศศิกานต์ พรามจร 1. สาเนารายงานการสัมมนา เรื่อง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
นโยบายประชานิยม 1 กันยายน 2554
1 ธ.ค. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
2. สาเนารายงานการสัมมนา เรื่อง GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึง
(1 วัน)
ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
245 6 ธ.ค. 59 น.ส.เรณู
- สาเนาคาสั่งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
อนุญาต
สุนทรประพัตสร
ศึกษาการตัง้ ถิน่ ฐานและการผังเมือง
6 ธ.ค. 59
ข้าราชการ สานักงาน
(1 วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา

- ๕๙ ลาดับที่
246

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

6 ธ.ค. 59 น.ส.วิมนิ ตรา
ดือขุนทด
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 24 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 และ
ครั้งที่ 25 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
6 ธ.ค. 59
(1 วัน)

- ๖๐ มีผู้ขอข้อมูลของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน 5 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

247

14 ต.ค. 59

248

19 ต.ค. 59

249

2 ธ.ค. 59

250

16 ธ.ค. 59

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
พ.ต.ท.ทวีศกั ดิ์
- สาเนารายงานการประชุมและสรุปความเห็นเกี่ยวกับกรณี
อนุญาต
แดงวรวิทย์
นายปิติพันธ์ จุรุพนั ธ์ และคณะร้องเรียนผูบ้ ริหารเทศบาลเมือง
26 ต.ค. 59
พนักงานสอบสวน
พัทลุงของคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง เรื่อง ร้องเรียนก่อนที่จะ
(1 วัน)
สถานีตารวจภูธร
นาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
เมืองพัทลุง
สานักงาน ป.ป.ช
- สาเนาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีกล่าวหานายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
อนุญาต
กรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์ เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ง
19 ต.ค. 59
รักษาการผู้อานวยการองค์กรการสวนพฤกษศาสตร์ว่าปฏิบัติหรือ
(1 วัน)
ละเว้นปฏิบตั ิหน้าทีโ่ ดยทุจริตของคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
สานักงานเลขานุการ
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการวินิจฉัยชีข้ าดอานาจหน้าที่
2 ธ.ค. 59
อานาจหน้าทีร่ ะหว่างศาล ระหว่างศาล พ.ศ. .... วุฒิสภา
(1 วัน)
สานักงานยุติธรรม
นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี - สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
อนุญาต
เลขานุการศาลฎีกา
คณะกรรมาธิการการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
16 ธ.ค. 59
วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550)
(1 วัน)

- ๖๑ อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
251 22 ธ.ค. 59 พลเอก สกล ชืน่ ตระกูล - สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
ติดตามการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูการพัฒนาตามวิถวี ัฒนธรรม 26 ต.ค. 59
แห่งชาติ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒสิ ภา
(1 วัน)

- ๖๒ มีผู้ขอขอมูลของสานักกรรมาธิการ 3 จานวน 1 ราย
อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
252 11 พ.ย. 59 นายชาญณรงค์
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมของ
อนุญาต
ปราณีจติ ต์
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธพี ิจารณา 11 พ.ย. 59
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
(1 วัน)
ในศาลอุทธรณ์ประจา
สานักประธานศาลฎีกา

- ๖๓ มีผู้ขอขอมูลของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน 9 ราย

ลาดับที่
253
254
255

256

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

7 ต.ค. 59 นายจรงค์ กลับชนะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
27 ต.ค. 59 น.ส.อภิรดา บัวทอง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
31 ต.ค. 59 น.ส.อัมพะวัน ปฐมกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

21 พ.ย. 59 นายสักกะ จราวิวฒ
ั น์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
- สาเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
1. สาเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
3. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน
4. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาอังกฤษ
5. หนังสือ The Senate
6. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551
7. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 ต.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
31 ต.ค. 59
(1 วัน)

อนุญาต
21 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- ๖๔ ลาดับที่
257
258
259

260

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

21 พ.ย. 59 น.ส.พิกุล ห้อยดอกหอม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
22 พ.ย. 59 นางภรภัค พูลเกษม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
22 ธ.ค. 59 น.ส.น้าทิพย์ ตัง้ ไตรรัตน์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

22 ธ.ค. 59 นายกิตติศกั ดิ์ อุไรวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
- รายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. 2557
1. รายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. 2557
2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
3. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
ในวงงานรัฐสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือ The Senate
5. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551
6. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
1. รายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. 2557
2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
3. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาอังกฤษ
4. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
22 ธ.ค. 59
(1 วัน)

อนุญาต
22 ธ.ค. 59
(1 วัน)

-

-

- ๖๕ ลาดับที่
261

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

23 ธ.ค. 59 นายวันชัย สิงห์ชอบ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- รายชือ่ คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. 2557

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
23 ธ.ค. 59
(1 วัน)

- ๖๖ มีผู้ขอขอมูลของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 4 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

262

11 พ.ย. 59 นางจิตติวรรณ
พรหมสาขา
ณ สกลนคร
ประชาชน

263

14 พ.ย. 59 นายชาญณรงค์
ปราณีจติ ต์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ ประจา
สานักประธานศาลฎีกา
สานักงานศาลยุตธิ รรม
19 ธ.ค. 59 นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี
เลขานุการศาลฎีกา

254

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เพื่อดาเนิน
กระบวนการตรวจสอบ พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต
เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมตลอดทั้งตามระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติรับฟังการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผูถ้ ูกกล่าวหาและ
ผู้ถูกกล่าวหา ระเบียบวาระการประชุมลงมติถอดถอน หรือ
ไม่ถอดถอน พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวธิ ี
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุมเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....
(พ.ศ. 2550)

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
11 พ.ย. 59
(1 วัน)

อนุญาต
14 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
19 ธ.ค. 59
(1 วัน)

-

-

- ๖๗ อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ว.ด.ป. ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
265 21 ธ.ค. 59 นายเมถุน ครุศาสตร์
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ในการพิจารณา
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เพื่อดาเนินกระบวนการ
21 ธ.ค. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
ถอดถอนนายประชา ประสพดี เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
(1 วัน)
ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2552

- ๖๘ มีผู้ขอขอมูลของสานักวิชาการ จานวน 16 ราย

ลาดับที่
266
267

268

269

270

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

10 ต.ค. 59 น.ส.สิริพร บุญนพ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
20 ต.ค. 59 น.ส.ณัฐรดา นาโควงค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
27 ต.ค. 59 นายนัฏฐกลป์
ปฏิพัชวรากรณ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
8 พ.ย. 59 นางปริมาภรณ์
สุดตาซ้าย
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
8 พ.ย. 59 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบการทุจริต
เรือ่ ง เขาพระวิหาร
1. สาเนาเอกสารเรื่องร้องเรียนจังหวัดพัทลุง
2. สาเนาหนังสือนัดประชุมและสาเนาบันทึกการประชุม
ของคณะกรรมาการกลัน่ กรอง
3. สาเนาเอกสารเรื่องกล่าวหานายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต
- สาเนาหนังสือลับ ปี 2554 - 2557 ของคณะกรรมาธิการศึกษา
ตรวจสอบ เรื่อง ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1. สาเนาเอกสารการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2. สาเนาเอกสารการเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม ณ ประเทศแคนาดา
1. สาเนาเอกสารการเดินทางต่างประเทศ ปี 2547 - 2552
2. สาเนาเอกสารการเดินทางต่างประเทศ ปี 2552 - 2557

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
10 ต.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
20 ต.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
27 ต.ค. 59
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
8 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
8 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- ๖๙ -

ลาดับที่
271

272
273
274

275

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

8 พ.ย. 59 น.ส.จารุพร
ฉันทวิเศษกุล
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
8 พ.ย. 59 น.ส.ชนัดดา สงวนชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
9 พ.ย. 59 น.ส.อวิภารัตน์ นิยมไทย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
9 พ.ย. 59 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

11 พ.ย. 59 น.ส.สุดารัตน์
พงษ์เฉลียว
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชือ่ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารการเดินทางต่างประเทศ ปี 2554 - 2558

- สาเนาเอกสารการดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการ
ศึกษา ตรวจสอบ เรื่อง ทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่ พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
1. สาเนาเอกสารการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา ปี 2544 - 2546
2. สาเนาเอกสารการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒิสภา ปี 2547 - 2549
- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่ พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
9 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
11 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- ๗๐ -

ลาดับที่
276

277

278

279
280

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

22 พ.ย. 59 น.ส.สุทธิมาตร
จันทร์แดง
ข้าราชการสานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
30 พ.ย. 59 นายกิตติชาติ
ภาณปิยสกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
1 ธ.ค. 59 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือจดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นกั พัฒนาเพื่อปวง
ประชาร่มเย็น

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
22 พ.ย. 59
(1 วัน)

- หนังสือสาร สนช. ปี 2558 ฉบับ มกราคม - กุมภาพันธ์ และ
เมษายน - พฤศจิกายน

อนุญาต
30 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

1. สาเนาเอกสารการสัมมนา “วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
นโยบายประชานิยม” 1 กันยายน 2554
2. สาเนาเอกสารสัมมนา “GDP ปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นถึงความ
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน” 31 กรกฎาคม 2555
- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่ พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์

อนุญาต
1 ธ.ค. 59
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
2 ธ.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
22 ธ.ค. 59
(1 วัน)

-

-

-

-

2 ธ.ค. 59 น.ส.ราตรี ขาบริสทุ ธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
22 ธ.ค. 59 น.ส.เพลินตา ตันรังสรรค์ 1. หนังสือ 60 ปี รัฐสภาไทย
ข้าราชการ สานักงาน
2. หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่ พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
เลขาธิการวุฒิสภา
3. สาเนาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

- ๗๑ -

ลาดับที่
281

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

23 ธ.ค. 59 พันเอก บุญส่ง
โชติแสงศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชือ่ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและติดตาม
การเชือ่ มโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
23 ธ.ค. 59
(1 วัน)

- ๗๒ มีผู้ขอขอมูลของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน 6 ราย

ลาดับที่
282

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

12 ต.ค. 59 ร.ต.อ. วิรัญญา
ประสพสุข
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
1) กรณีถอดถอน นายนริศร ทองธิราช เมือ่ ครัง้ ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ออกจากตาแหน่ง (กรณีใช้บตั ร
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น)
2) กรณีถอดถอน นายอุดมเดช รัตนเสถียร เมื่อครัง้ ดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตาแหน่ง (กรณี
สลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับทีม่ าของ
สมาชิกวุฒิสภาทีเ่ สนอต่อประธานรัฐสภา) เพื่อให้สมาชิกสภา
นิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จานวน 33 คน ทีไ่ ด้รับการโปรดเกล้าฯ
ได้รบั ทราบข้อมูลในการนาใช้ประกอบการพิจารณาลงมติ
ถอดถอน (โดยสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติกาลังอยู่ใน
กระบวนการถอดถอนบุคคลดังกล่าว)

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ทีส่ ่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
12 ต.ค. 59
(1 วัน)

- ๗๓ -

ลาดับที่
283

284

285
286

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

1 พ.ย. 59 นายอุดมเอก
รัตนเสถียร
อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร
23 พ.ย. 59 น.ส.บุบผา เรืองสุด
หัวหน้าสานักงาน
รัฐมนตรี กระทรวง
แรงงาน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 61/2559 วันพฤหัสสบดีที่ 29 กันยายน 2559
และ ครั้งที่ 62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 73/2559 วันพฤหัสสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2559
กระทูถ้ ามทัว่ ไป เรื่อง ปัญหาแรงงานต่างด้าวของนายวัลลภ
ตังคณานุรกั ษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผูต้ ั้งถาม
พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เป็นผูต้ อบชีแ้ จง
30 พ.ย. 59 นางอรวรรณ พันธ์เปรือ่ ง - สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ (วาระพิเศษ)
ข้าราชการ สานักงาน
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2559
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
16 ธ.ค. 59 นางอารมณ์ คาจริง
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่
ประธานประชาสังคม
81/2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกีย่ วกับ
ปฏิรูปทรัพยากรและ
รายงานการปฏิบตั ิงานของศาลปกครองประจาปี 2558
ทองคา

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
1 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
21 พ.ย. 59
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
30 พ.ย. 59
(1 วัน)
อนุญาต
16 ธ.ค. 59
(1 วัน)

-

-

-

-

- ๗๔ ลาดับที่
287

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

28 ธ.ค. 59 นายอติโชค ผลดี
รองเลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครอง ปฏิบตั ิ
ราชการแทนเลขาธิการ
ศาลปกครอง

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่
81/2559 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 ในส่วนที่เกีย่ วกับ
รายงานการปฏิบตั ิงานของศาลการปกครองและสานักงานศาล
ปกครองประจาปี 2558

อนุญาต
ไม่อนุญาต อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
เหตุผล บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ (ว.ด.ป.)
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
28 ธ.ค. 59
(1 วัน)

- ๗๕ มีผู้ขอข้อมูลของสานักการประชุม จานวน 6 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

288

๕ ต.ค. ๕๙ น.ส.วราภรณ์ หอมลออ - สาเนาร่างพระราชบัญญัตศิ ุลกากร พ.ศ. ....
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

289

๗ พ.ย. ๕๙ คุณจีราภา
ภูพัฒนานุรักษ์
ข้าราชการ
กรมการขนส่งทางบก
๘ พ.ย. ๕๙ นางพวงผกา วรศิลป์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๙ พ.ย. ๕๙ น.ส.ยุพา แซจอหอ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ ธ.ค. ๕๙ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

290
291
292

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
5 ต.ค. 59
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง การผลักดันให้มกี ารแปรรูปยางพารา
ในประเทศเพื่อทาถนนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ

อนุญาต
7 พ.ย. 59
(๑ วัน)

-

-

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
8 พ.ย. 59
(๑ วัน)
อนุญาต
29 พ.ย. 59
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ธ.ค. 59
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. ....
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๘๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

- ๗๖ ลาดับที่
293

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๒๘ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ธนพร เกิดผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผูเ้ สนอ
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา)
3. สาเนาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....
4. สาเนาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
สาหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ....
5. สาเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2
ความผิด)
6. สาเนาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธพี ิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7. สาเนาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8. สาเนาร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
28 ธ.ค. 59
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๗ มีผขู้ อข้อมูลของสานักบริหารงานกลาง จานวน 7 ราย

ลาดับ
ที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

294

4 พ.ย. ๕๙ น.ส.กมลวรรณ
แดงพูนผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
4 พ.ย. ๕๙ น.ส.รุ่งเพชร งามพร้อม
พนักงานราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
7 พ.ย. ๕๙ น.ส.วรรณา พุทธลีลาศ
พนักงานราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
9 พ.ย. ๕๙ น.ส.บุตรี อัศวรังษี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
9 พ.ย. ๕๙ ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรชั ดา
เงินแถบ
พนักงานราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

295
296
297
298

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายชื่อและทีอ่ ยูข่ องสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

- สาเนาที่อยูข่ องสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนารายชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และสาเนาบัตรประชาชน
ของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
4 พ.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
4 พ.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 พ.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
9 พ.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
4 พ.ย. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๗๘ อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่
ของผู
ข
้
อข้
อ
มู
ล
ที่รับเรื่อง
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
299 14 พ.ย. 59 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
- สาเนารายชื่อและสาเนาที่อยู่ของสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 - 2543
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
14 พ.ย. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
300 24 พ.ย. 59 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
- สาเนารายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 - 2543 ที่เสียชีวิต
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
24 พ.ย. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

