ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ 2 (๑ มกราคม - 31 มีนาคม 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด จานวน 316 ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 233 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑

๖ ม.ค. ๖๐ นายพิสัณห์โชค รตารุณ - หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒

๙ ม.ค. ๖๐

๓

๙ ม.ค. ๖๐

๔

๙ ม.ค. ๖๐

นายวิทวัส บุญญสถิตย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นางศรีวัลลภา
อนันทวรรณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นางนลินี วีระผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมริ าชธรรม พ.ศ. ....
- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๖ ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๕

๑๐ ม.ค. ๖๐ พล.ต.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖

๑๐ ม.ค. ๖๐ นายนภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗

๘

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐ ม.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐ ม.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้วทิพย์เนตร
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

อนุญาต
10 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
10 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๓

ลาดับที่
๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐ ม.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๒ ม.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๑

๑๒ ม.ค. ๖๐ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงิน
สมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

๑๓ ม.ค. ๖๐ ร.อ.หญิง อลินวรรณ
ปาณินท์
ประชาชน
๑๓ ม.ค. ๖๐ น.ส.ประพิณ
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
ประดิษฐากร
ประชาชน
๑๓ ม.ค. ๖๐ นายสราวุธ มีคุณสมบัติ - หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐

๑๓
๑๔

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

-

-

-

-

-

-

๔

ลาดับที่
๑๕
๑๖

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๓ ม.ค. ๖๐ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรช
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๓ ม.ค. ๖๐ นายประหยัด เสนวิรัช
กรรมาธิการ

๑๗

๑๖ ม.ค. ๖๐ นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘

๑๖ ม.ค. ๖๐ ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙

๑๖ ม.ค. ๖๐ นายพุฒิพันธ์
อภิไชยาวาทย์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙)
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงิน
สมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
13 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
13 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
16 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๕

ลาดับที่
๒๐

๒๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๗ ม.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย 17 ม.ค. ๖๐
อันเนือ่ งมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
(1 วัน)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ.
๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๑๗ ม.ค. ๖๐ นายพรศักดิ์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บวรสิริสรรค์
ร่างพระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
17 ม.ค. ๖๐
ประชาชน
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙

๖

ลาดับที่
๒๒
๒๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๗ ม.ค. ๖๐ น.ส.ลัดดาวัลย์
- สาเนาพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
วัฒนเสถียร
ความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๘ ม.ค. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๔

๑๘ ม.ค. ๖๐ นายภูวเรศ สมพร
ประชาชน

- หนังสือประมวลกฎหมายข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

๒๕

๑๘ ม.ค. ๖๐ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียก
เงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
17 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

๗

ลาดับที่
๒๖

๒๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๘ ม.ค. ๖๐ นายวรพล
โสคติยานุรกั ษ์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๙ ม.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. สาเนาสรุปผลการดาเนินงานของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
4. สาเนาพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมริ าชธรรม พ.ศ. ....

๒๘

๑๙ ม.ค. ๖๐ นายอานวย สุวรรณคีรี
ประชาชน

๒๙

๑๙ ม.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓๐

๑๙ ม.ค. ๖๐ นายแมน
ตระหง่านไพบูลย์
ประชาชน

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
19 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
19 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
19 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
19 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘

ลาดับที่

๓๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการและอาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
4.หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๙ ม.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย
อันเนือ่ งมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการและอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
19 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๓๒

๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ท.พิภพ สุภาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

๓๓

๒๐ ม.ค. ๖๐ ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๓๔

๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
ข้าราชการ สานักงาน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
เลขาธิการวุฒิสภา
อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการและอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐ ม.ค. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
สมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่
อาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการและอาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....

๓๕

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

อนุญาต
20 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๑๐

ลาดับที่

๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนทาง
อากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖ ม.ค. ๖๐ นายอุดม วิบูลเทพาชาติ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖ ม.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๖ ม.ค. ๖๐ พ.อ.สิรพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....

๒๗ ม.ค. ๖๐ นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๗ ม.ค. ๖๐ พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

- หนังสือกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนมูลนิธิ การดาเนินกิจการ
และการทะเบียนมูลนิธิ พ.ศ. ๒๕๔๕

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)

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

อนุญาต
26 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
26 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
26 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
27 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
27 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๑

ลาดับที่
๔๑

๔๒
๔๓
๔๔

๔๕
๔๖

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๗ ม.ค. ๖๐ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แม่โจ้ พ.ศ. ....
27 ม.ค. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
(1 วัน)
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
๓๐ ม.ค. ๖๐ นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
- สาเนารายนามคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อการปฏิรปู การเมืองและ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
30 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
๓๑ ม.ค. ๖๐ รศ.ดร.ธัชพนธ์ ยอดทอง 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
อนุญาต
กรรมาธิการ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
31 ม.ค. ๖๐
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
(1 วัน)
๓๑ ม.ค. ๖๐ นายสิทธิพงษ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
อนุญาต
ศรีสุวรรณสิทธิ์
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
31 ม.ค. ๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
(1 วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา
๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ร.อ.ชัชวาลย์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
อัมระปาล
31 ม.ค. ๖๐
กรรมาธิการ
(1 วัน)
๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ไพรีระย่อเดช
ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
31 ม.ค. ๖๐
อนุกรรมาธิการ
(1 วัน)

๑๒

ลาดับที่

๔๗
๔๘
๔๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปมติคณะรัฐมนตรี
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
๓๑ ม.ค. ๖๐ พ.อ.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๑ ม.ค. ๖๐ นายเอกพจน์
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
ประจาเมือง
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประชาชน
ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๑ ม.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
31 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
31 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๑๓

ลาดับที่

๕๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๓๑ ม.ค. ๖๐ พล.ต.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

๕๑

๑ ก.พ.๖๐

พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบ
กรรมาธิการ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๒

๑ ก.พ. ๖๐

น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
อนุกรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
31 ม.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๑๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๕๓

๑ ก.พ. ๖๐

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๕๔

๑ ก.พ. ๖๐

๕๕

๑ ก.พ. ๖๐

๕๖

๑ ก.พ. ๖๐

นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ
นายวรพล
กิตติรตั วรางกูร
ประชาชน
นายปิยชน ธรรมชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายชัชวาล วังศิรจันทร์
กรรมาธิการ

๕๗

๑ ก.พ. ๖๐

นายธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๕๘

๑ ก.พ. ๖๐

น.ส.ฉัตรสุดา ศิริวงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติและกรรมาธิการ ปี ๒๕๕๘

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- 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
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๑๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๕๙

๑ ก.พ. ๖๐

น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
อนุกรรมาธิการ

๖๐

๑ ก.พ. ๖๐

๖๑

๑ ก.พ. ๖๐

นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ระเบียบ
กรรมาธิการ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๒

๒ ก.พ. ๖๐

น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๓

๒ ก.พ. ๖๐

นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- - สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
- (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๖
อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นายเกรียงศักดิ์
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
ท้าวเนวงศ์
2 ก.พ. ๖๐
ประชาชน
(1 วัน)
นายอิทธิศักดิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
วัฒนะบุตร
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2 ก.พ. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(1 วัน)
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - สาเนาประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๔๙/๒๕๕๕
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
นต.วิทวัส แจ้งนภา - - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปโิ ตรเลียม
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๖๔

๒ ก.พ. ๖๐

๖๕

๒ ก.พ. ๖๐

๖๖

๒ ก.พ. ๖๐

๖๗

๒ ก.พ. ๖๐

๖๘

๒ ก.พ. ๖๐

นายขวัญชัย โชติพันธุ์ - - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
กรรมาธิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๖๙

๒ ก.พ. ๖๐

นายเกรียงศักดิ์
ท้าวเนวงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

อนุญาต
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๑๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๗๐

๒ ก.พ. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๑

๓ ก.พ. ๖๐

น.อ.หนึ่ง กาญจนัมพะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๒

๓ ก.พ. ๖๐

น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา - จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๗๓

๓ ก.พ. ๖๐

๗๔

๓ ก.พ. ๖๐

ร.ท.ธีรธรรม
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วรรณโกวิท
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่..) พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
2 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
3 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
3 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
3 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
3 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๗๕

๓ ก.พ. ๖๐

๗๖

๓ ก.พ. ๖๐

๗๗

๓ ก.พ. ๖๐

น.ส.สมพิศ เสนาพล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางศรีวัลลภา
อนันทวรรณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.อ.หนึ่ง กาญจนัมพะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๘

๓ ก.พ. ๖๐

นางสุภามาศ สิมาจารย์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

๗๙

๓ ก.พ. ๖๐

นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมริ าชธรรม พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ( ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

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

๑๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๘๐

๓ ก.พ. ๖๐

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

๘๑

๓ ก.พ. ๖๐

๘๒

๓ ก.พ. ๖๐

๘๓

๖ ก.พ. ๖๐

นายธีรธรรม
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.สมพิศ เสนาพล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางศรีวัลลภา
อนันทวรรณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๔

๖ ก.พ. ๖๐

น.ส.วารุณี เริงสูงเนิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๕

๖ ก.พ. ๖๐

นายเจษฎา ลุประสงค์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันภูมริ าชธรรม พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

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

-

-

๒๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๘๖

๗ ก.พ. ๖๐

พล.ต.ท.สมคิด
บุญถนอม
กรรมาธิการ

๘๗

๗ ก.พ. ๖๐

๘๘

๗ ก.พ. ๖๐

๘๙

๗ ก.พ. ๖๐

๙๐

๗ ก.พ. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด่ ินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่เขตจตุจักร เขตห้วยขวาง เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ
เขตสวนหลวง เขตประเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
และอาเภอบางพลี อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. ระเบียบและขั้นตอนการเวนคืนทีด่ ิน
กรรมาธิการ
2. พระราชกฤษฎีกาการกาหนดเขตทีด่ ินเวนคืนเพื่อสร้างรถไฟฟ้า
สายสีส้ม และระบบการขนส่งมวลชนที่เกี่ยวข้อง
นายภัฎ บพิธนิตกิ ุล
1. หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ
ข้าราชการ สานักงาน
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขาธิการวุฒิสภา
พ.อ.สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สาเนาพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๙๑

๗ ก.พ. ๖๐

พ.อ.ส่งศักดิ์
นันท์ธนะวานิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๗
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
7. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

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

๒๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๙๒

๗ ก.พ. ๖๐

นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๙๓

๘ ก.พ. ๖๐

นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๔

๘ ก.พ. ๖๐

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๕

๘ ก.พ. ๖๐

นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๙๖

๘ ก.พ. ๖๐

น.ส.สุมลมาศ คงสวัสดิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ๒๕๕๙
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙)
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ 25๕๙)
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

๙๗

๘ ก.พ. ๖๐

นายณัฐเมศร์
เรืองพิชัยพร
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- สาเนารายชื่อคณะกรรมาธิการของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

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

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๓

ลาดับที่
๙๘
๙๙
๑๐๐

๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐ ก.พ. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๐ ก.พ. ๖๐ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๔ ก.พ. ๖๐ นายวันนพ
ศรีประภาภรณ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕ ก.พ. ๖๐ นายอลนกรณ์ คาด้วง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕ ก.พ. ๖๐ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๕ ก.พ. ๖๐ นายไพโรจน์ โพธิไสย
อนุกรรมาธิการ

- สาเนารายงานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๗
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
- 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
10 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
10 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
14 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๒๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๐๔

๑๖ ก.พ. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์
กังวานวงศ์
ประชาชน

๑๐๕

๑๖ ก.พ. ๖๐ น.ส.ธรรมรัตน์
ศรีทองกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ ก.พ. ๖๐ ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐๖
๑๐๗

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
- - สาเนาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

- สาเนาพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒

๑๗ ก.พ. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา - - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
บุคคลในวงงานรัฐสภา - พ.ศ. ....

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

อนุญาต
16 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
17 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
17 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๒๕

ลาดับที่
๑๐๘
๑๐๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๗ ก.พ. ๖๐ พ.อ.หญิง เพ็ญนภา
ภักดีวงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๗ ก.พ. ๖๐ นายพูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑๐

๑๙ ก.พ. ๖๐ น.ส.พิณรัตน์ รัตนวิสุทธิ์ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
บุคคลในวงงานรัฐสภา -

๑๑๑

๒๐ ก.พ. ๖๐ นายอุดม วิบูลเทพาชาติ- - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา - ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๑๒

๒๐ ก.พ. ๖๐ นายศรายุธ รัตนเทพ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๑๓

๒๐ ก.พ. ๖๐ นายศิริชัย สาครรัตนกุล 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
ประชาชน
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
17 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
17 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
19 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

๒๖

ลาดับที่
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๐ ก.พ. ๖๐ น.ส.กิตติมา คงสารวย - - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ก.พ. ๖๐ ผศ.บุญเจือ ถิน่ นคร
1. พระราชบัญญัตวิ ิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
อนุกรรมาธิการ
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

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

๒๗

ลาดับที่
๑๑๘

๑๑๙
๑๒๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๑ ก.พ. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๑ ก.พ. ๖๐ นายบรรหาร กาลา
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๑ ก.พ. ๖๐ นายชัชวาล วังศิริจนั ทร์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
21 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๒๘

ลาดับที่
๑๒๑

๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒ ก.พ. ๖๐ ดร.อุดมศักดิ์ ศรีสุทวิ า
กรรมาธิการ

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒ ก.พ. ๖๐ นายนิยม กันทะมา - - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
ประชาชน
๒๒ ก.พ. ๖๐ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒ ก.พ. ๖๐ น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

-

-

-

-

๒๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๒๕

๒๒ ก.พ. ๖๐ น.ส.เบญจวรรณ
อ่านเปรื่อง
กรรมาธิการ

๑๒๖

๒๒ ก.พ. ๖๐ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒๗

๒๒ ก.พ. ๖๐ นายนิยม กันทะมา
ประชาชน

๑๒๘

๒๒ ก.พ. ๖๐ นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

อนุญาต
22 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๓๐

ลาดับที่

๑๒๙

๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒ ก.พ. ๖๐ นางอาไพวรรณ ตรีสกุล 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒ ก.พ. ๖๐ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง - สาเนาพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐
๒๓ ก.พ. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๓ ก.พ. ๖๐ น.ส.อรวรรณ เกษร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

๒๓ ก.พ. ๖๐ ร.ท.หญิง ปาณิสรา
อยู่ทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
22 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
22 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
23 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
23 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
23 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๓๔

๒๓ ก.พ. ๖๐ นายวิทวัส บุญญสถิตย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๑๓๕

๒๓ ก.พ. ๖๐ นายวิรัตน์ ทองใบเพชร - หนังสือร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา

-

-

๑๓๖

๒๓ ก.พ. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

-

-

๑๓๗

๒๓ ก.พ. ๖๐ ดร.ปรัชญา
มหาวินิจฉัยมนตรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๔ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

-

-

-

-

๑๓๘

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
23 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
1. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
อนุญาต
2. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ 23 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ก.พ. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙ 24 ก.พ. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๓๙

๒๔ ก.พ. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๑๔๐

๒๔ ก.พ. ๖๐ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๑

๒๗ ก.พ. ๖๐ นายสุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๔๒

๒๘ ก.พ. ๖๐ นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๘)

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

อนุญาต
24 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
27 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
28 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๓๓

ลาดับที่
๑๔๓

๑๔๔

๑๔๕

๑๔๖
๑๔๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๒๘ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๘ ก.พ. ๖๐ ดร.โยธิน มานะบุญ
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
กรรมาธิการ
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๘ ก.พ. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ มี.ค. ๖๐ นายปราโมทย์คริษฐ
- สาเนารายงานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธรรมคุณากร
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑ มี.ค. ๖๐ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

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

-

-

อนุญาต
28 ก.พ. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๑ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๑ มี.ค. ๖๐

-

-

-

-

๓๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

พ.ต.ท.ปุณณวิช
อรรคนันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายณัฐกิตติ์
เสียงสัมพันธ์
สื่อมวลชน
นางสุทธินี เมธีประภา
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

๑๔๘

๑ มี.ค. ๖๐

๑๔๙

๑ มี.ค. ๖๐

๑๕๐

๑ มี.ค. ๖๐

๑๕๑

๒ มี.ค. ๖๐

น.ส.อัณณ์ชญา สุตนิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนารายงานกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....

๑๕๒

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๓

๒ มี.ค. ๖๐

ร.ท.หญิง ปาณิสรา
อยู่ทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. ....

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๕๔

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๕

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๖

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๗

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๘

๒ มี.ค. ๖๐

๑๕๙

๓ มี.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
น.อ.หญิง จิตศิริ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
สุขโกมล
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๙
นายจิริทธิ์พล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภูวไชยจีรภัทร
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ สานักงาน
ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
พล.ต.ต.กาพล
- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการภาษาอังกฤษ และ ชื่อตาแหน่งบุคลากร
โกศลานันท์
ในวงงานรัฐสภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายเอกศักดิ์ อุ่นใจ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พล.ต.สุนทร พุทชาญค้า 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ....

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

-

-

-

-

อนุญาต
2 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
2 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
2 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
3 มี.ค. ๖๐

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๖๐

๓ มี.ค. ๖๐

๑๖๑

๓ มี.ค. ๖๐

๑๖๒

๓ มี.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร.ท.หญิง ปาณิสรา
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
อยู่ทอง
พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พ.จ.อ.วัชรินทร์
1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕3
จันทร์แจ้ง
2. พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
บุคคลในวงงานรัฐสภา 3. สาเนาพระราชบัญญัตหิ ลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดารงตาแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. ๒๕๔๒
4. สาเนาพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
นายชานนท์ บุญรัชกุล - - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ....

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

อนุญาต
3 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
3 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
3 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๓๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๖๓

๓ มี.ค. ๖๐

๑๖๔

๓ มี.ค. ๖๐

๑๖๕

๓ มี.ค. ๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ – นามสกุล/
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นายชัชวาลย์ คุณค้าชู 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ....
3 มี.ค. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(1 วัน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ....
3 มี.ค. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(1 วัน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายอิทธิศักดิ์
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
อนุญาต
วัฒนะบุตร
พ.ศ. ....
3 มี.ค. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)

๓๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๖๖

๖ มี.ค. ๖๐

นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ

๑๖๗

๖ มี.ค. ๖๐

๑๖๘

๖ มี.ค. ๖๐

นายทัศวัศ
ทัศนไตรลักษณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายภัคภณ ไชยาคา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๙

๖ มี.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศุลกากร
พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒). พ.ศ. ๒๕๖๐

นางสุภามาศ สิมาจารย์ - สาเนาพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

อนุญาต
6 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
6 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
6 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๓๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๗๐

๗ มี.ค. ๖๐

๑๗๑

๗ มี.ค. ๖๐

๑๗๒

๘ มี.ค. ๖๐

พ.อ.ธนัญชัย พยัตตพงษ์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกีฬา
แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
น.ท.พิภพ สุดาบุตร
- สาเนาพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๓

๘ มี.ค. ๖๐

๑๗๔

๘ มี.ค. ๖๐

น.ส.ศิรพรรณ
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.อ.ตระกูล ทับทิมดี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559)
- สาเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

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

-

-

-

-

-

-

๔๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๗๕

๙ มี.ค. ๖๐

๑๗๖

๙ มี.ค. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.อ.สมเจตน์ คงรอด
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๗

๙ มี.ค. ๖๐

๑๗๘

๙ มี.ค. ๖๐

๑๗๙

๙ มี.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร.ท.หญิง ปาณิสรา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
อยู่ทอง
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
น.ส.สุกัญญา
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
สิรกิ ิจวณิชย์
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน
ข้าราชการ สานักงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
2. สาเนารายละเอียดการรับบุตรบุญธรรม
พล.ต.นภดล โรจนวิภาต 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

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

-

-

-

-

อนุญาต
9 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘๐

๑๐ มี.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาระเบียบการจ่ายเงินของสานักการคลังและงบประมาณ

๑๘๑

๑๐ มี.ค. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘๒

๑๐ มี.ค. ๖๐ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๑๘๓

๑๐ มี.ค. ๖๐ ร.ต.อาภากร เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. สาเนาพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕
2. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

๑๘๔

๑๐ มี.ค. ๖๐ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๓ มี.ค. ๖๐ พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๘๕

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
10 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
10 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
10 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
10 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
10 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
13 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘๖

๑๔ มี.ค. ๖๐ พ.อ.ส่งศักดิ์
นันท์ธนะวานิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๘๗

๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘๘

๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๘๙

๑๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต - สาเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙๐

๑๔ มี.ค. ๖๐ ร.ต.หญิง พิชญาภา
อุดมชัยรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
14 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
14 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
14 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
14 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๙๑

๑๕ มี.ค. ๖๐

๑๙๒

๑๕ มี.ค. ๖๐

๑๙๓

๑๕ มี.ค. ๖๐

๑๙๔

๑๕ มี.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 15 มี.ค. ๖๐
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
(1 วัน)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัท
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
15 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
นางอาไพวรรณ ตรีสกุล - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
15 มี.ค. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
น.อ.นันทิพัฒน์
- - สาเนาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
อนุญาต
วงศ์ยะลา
- พ.ศ. ๒๕๖๐
15 มี.ค. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๕

๑๕ มี.ค. ๖๐ นายโยธิน ทองพะวา
กรรมาธิการ

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

๑๙๖

๑๕ มี.ค. ๖๐ ร.ท.หญิง นันทิยา
ทองคณารักษ์
กรรมาธิการ
๑๕ มี.ค. ๖๐ นายเกรียงศักดิ์
วรมงคลชัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๖ มี.ค. ๖๐ น.อ.นันทิพัฒน์
วงศ์ยะลา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการคุม้ ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือพระราชบัญญัติจดั รูปทีด่ นิ เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕
4. หนังสือพระราชบัญญัติสง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
6. หนังสือพระราชบัญญัติหา้ มเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๙๗
๑๙๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
15 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

๔๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๙๙

๑๖ มี.ค. ๖๐ นายกฤษฎา วามะศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๐๐

๑๖ มี.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๖ มี.ค. ๖๐ พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๐๑
๒๐๒
๒๐๓

๒๐๔

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)

๑๗ มี.ค. ๖๐ นายเกรียงไกร
โชคนาบุญมา
กรรมาธิการ
๑๗ มี.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือพระราชบัญญัตอิ าคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๗ มี.ค. ๖๐ นายสุเมธ แสงโพธิ์
กรรมาธิการ

- หนังสือดัชนีกฎหมายไทยจาแนกตามหมวดอักษร

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
16 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
17 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
17 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
17 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๖

ลาดับที่
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗
๒๐๘

๒๐๙

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๑๗ มี.ค. ๖๐ ร.ท.ธีรธรรม
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๐ มี.ค. ๖๐ นายเดชา จันทร์เกษม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทยจาแนกตามหมวดอักษร
2. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๒๐ มี.ค. ๖๐ นายพุฒิพันธ์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อภิไชยาวาทย์
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑ มี.ค. ๖๐ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
สานักพิมพ์สูตไพรศาล 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๑ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
21 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๑๐

๒๑ มี.ค. ๖๐ ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

๒๑๑

๒๑ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กรรมาธิการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๒๑ มี.ค. ๖๐ นายบุรนิ ทร์ สุขพิศาล 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๑๒

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

อนุญาต
21 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
21 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
21 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๔๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๒๑๓

๒๒ มี.ค. ๖๐ นายรังษิต มุสิระฉัตร
ประชาชน

๒๑๔

๒๒ มี.ค. ๖๐ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
อนุกรรมาธิการ
๒๒ มี.ค. ๖๐ นางนันท์นภัส ชูศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๒ มี.ค. ๖๐ นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๑๕
๒๑๖

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- สาเนาคาสั่งผูว้ ่าราชการจังหวัด เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าในพื้นทีน่ ้าจืด
- หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
1. หนังสือพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ. พ.ศ. ๒๕๕๙
2. สาเนาคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก

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

อนุญาต
22 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๒ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๙

ลาดับที่
๒๑๗
๒๑๘

๒๑๙

๒๒๐

๒๒๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๒๓ มี.ค. ๖๐ นายสุเทพ ลีรพงษ์กุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ต.กาพล
โกศลานันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
3. หนังสือระเบียบสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๓ มี.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขัน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ทางการค้า พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๓ มี.ค. ๖๐ นายประหยัด เสนาวิรชั 1. สาเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๒๓ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒3 มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๕๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๒๒

๒๓ มี.ค. ๖๐ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๓

๒๔ มี.ค. ๖๐ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๔

๓๐ มี.ค. ๖๐ น.อ.สมเจตน์ คงรอด
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๕

๓๐ มี.ค. ๖๐ นายจิริทธิ์ผล
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม 25๕๙)
ภูวไชยจีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๐ มี.ค. ๖๐ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง - หนังสือพระราชบัญญัตกิ ารจัดสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๖
๒๒๗

๓๐ มี.ค. ๖๐ นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน

1. สาเนาเอกสารสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ ที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
๒๓ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๒๔ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๑

ลาดับที่

๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การพ้นจาก
ราชการของข้าราชการตุลาการ)
๓๐ มี.ค. ๖๐ นางอาไพวรรณ ตรีสกุล - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓๐ มี.ค. ๖๐ นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๓๐ มี.ค. ๖๐ พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๑

๓๐ มี.ค. ๖๐ ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
กรรมาธิการ

๒๓๒

๓๑ มี.ค. ๖๐ นายมนตรี คงทน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดนิ
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

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

อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
๓๐ มี.ค. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
๓๑ มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๕๒

ลาดับที่
๒๓๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๓๑ มี.ค. ๖๐ นายสนธยา
สิงห์บญ
ุ นาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลืน่ ความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

๕๓
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน ๑๖ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่งของ
ผู้ขอข้อมูล

234

๙ ม.ค. ๖๐

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๒35

๑๐ ม.ค. ๖๐ นางสาวยุพา แซจอหอ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ ม.ค. ๖๐ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

236

237
238

๑๗ ม.ค. ๖๐ น.ส. ศศิพรรณ พวงพันธ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๘ ม.ค. ๖๐ น.ส. ณัฐรดา นาโควงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตกิ ารรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. 60
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
10 ม.ค. 60
(๑ วัน)
อนุญาต
17 ม.ค. 60
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
17 ม.ค. 60
(๑ วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. 60
(๑ วัน)

-

-

-

-

๕๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่งของ
ผู้ขอข้อมูล

239

๒๕ ม.ค. ๖๐ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

240

๑ ก.พ. ๖๐

241

๘ ก.พ. ๖๐

242
243

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ก.พ. ๖๐ น.ส. ชิดชนก ไชยกิจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๑ ก.พ. ๖๐ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๑๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อนุญาต
ว.ด.ป.ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
25 ม.ค. 60
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
1 ก.พ. 60
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
8 ก.พ. 60
(๑ วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. 60
(๑ วัน)
อนุญาต
21 ก.พ. 60
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

๕๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่งของ
ผู้ขอข้อมูล

244

๑ มี.ค. ๖๐

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

245

๗ มี.ค. ๖๐

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

246

๑๕ มี.ค. ๖๐ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

247

๒๑ มี.ค. ๖๐ นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
21 มี.ค. ๖๐ น.ส.เพ็ญจันทร์ จิตรบวร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

248

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
1. ครัง้ ที่ ๑๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖0
2. ครัง้ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
- สรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จานวน 2 ครัง้ ดังนี้3
1. ครัง้ ที่ ๑๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
2. ครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

อนุญาต
ว.ด.ป.ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
1 มี.ค. 60
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
7 มี.ค. 60
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
15 มี.ค. 60
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
21 มี.ค. 60
(๑ วัน)
อนุญาต
21 มี.ค. 60
(๑ วัน)

-

-

-

-

๕๖

ลาดับที่
249

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่งของ
ผู้ขอข้อมูล

21 มี.ค. ๖๐ น.ส.วราภรณ์ เผือกเจริญ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

อนุญาต
ว.ด.ป.ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 มี.ค. 60
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

๕๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน ๕ ราย

ลาดับที่
250

251
252
253
254

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

26 ม.ค. 60 น.ส. ณัตถยา สุขสงวน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
14 ก.พ. 60

น.ส. เบญจมาศ ปิยะไพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
21 ก.พ. 60 น.ส. กรนิต สุรพิพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2 มี.ค. 60
น.ส. ชัชสรัล เรืองฉิม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
30 มี.ค. 60 น.ส. วิภาวี ชมะโชติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาข้อมูลเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งและการออกจากตาแหน่ง
ของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร/สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ/
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้อมูลการดารงตาแหน่ง
ในคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ของพระยาอรรถการียน์ ิพนธ์
(สิทธิ จุณณานนท์)
1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สาเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาประวัติสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
26 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
14 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
21 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
2 มี.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
2 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๘
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จานวน ๑ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

255

16 ก.พ. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
ศาลจังหวัดพัทลุง

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สาเนาบันทึกข้อความของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา
ที่ สว.0008/(จ.) 91 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555
เรื่อง การกระทาของสมาชิกวุฒิสภาทีไ่ ม่สอดคล้องกับประมวล
จริยธรรมสมาชิกวุฒิสภาถึงประธานวุฒิสภา
2. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิ ภา ชุดที่ 2
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 ก.พ. 60
(5 วัน)

๕๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน ๔ ราย

ลาดับที่
256

257

258

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
16 ม.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นายวิชัย ดีจังวิภาค
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมาสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 80/2559 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เรือ่ งด่วน
ที่ 4 ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ
24 ม.ค. 60 นายอุดมเดช รัตนเสถียร
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ดาเนินการ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระบวนการถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร เมื่อครั้งดารง
ตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากตาแหน่ง จานวน 4 ครัง้
ดังนี้
1. ครัง้ ที่ 61/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
2. ครั้งที่ 62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559
3. ครัง้ ที่ 67/2559 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559
4. ครัง้ ที่ 68/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
9 มี.ค. 2559 นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชัยกุล - สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 15/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่องด่วน
การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติเพื่อดาเนินการถอดถอน
นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชัยกุล เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศออกจากตาแหน่ง

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
16 ม.ค. 60
(5 วัน)
อนุญาต
24 ม.ค. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
9 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๖๐

ลาดับที่
259

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
23 มี.ค. 60

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)
นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชัยกุล - สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ดาเนิน
อนุญาต
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระบวนการถอดถอนนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล เมือ่ ครั้งดารง 23 มี.ค. 60
ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการการทรวงการต่างประเทศออกจากตาแหน่ง
(1 วัน)
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครัง้ ที่ 17/2559 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
2. ครัง้ ที่ 19/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560

๖๑
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 12 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

260

9 ม.ค. 60

261

12 ม.ค. 60

262

17 ม.ค. 60

263

25 ม.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชือ่ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
12 ม.ค. 60
(1 วัน)

นางจิตติวรรณ
- สาเนาข้อมูลข่าวสารของราชการ และเอกสารหลักฐานจาก
พรหมสาขา ณ สกลนคร
หน่วยงานของรัฐ
ประชาชน
นายอุดม รัฐอมฤต
- สาเนาบันทึกการประชุมในชั้นการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
ประธานอนุกรรมการ
แห่งชาติและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริต
พิจารณาศึกษาหลักการ
และประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559
ร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง
นายธัญญา ศรีสุพรรณ
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ในชั้นการ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
พิจารณาของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จานวน 2 ครัง้ ดังนี้
17 ม.ค. 60
เลขาธิการวุฒิสภา
1. ครัง้ ที่ 68/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
(1 วัน)
2. ครัง้ ที่ 79/2559 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
นายอุดมเดช รัตนเสถียร
- สาเนาบันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในชัน้ การพิจารณา
อนุญาต
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จานวน 4 ครั้ง ดังนี้
22 ก.พ. 60
1. ครัง้ ที่ 61/2559 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
(29 วัน)
2. ครัง้ ที่ 62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559

-

-

-

-

๖๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

264

9 ก.พ. 60

265

22 ก.พ. 60

266

22 ก.พ. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. ครัง้ ที่ 63/2559 (เป็นพิเศษ) วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2559
4. ครัง้ ที่ 68/2559 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา - สาเนาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รองเลขาธิการ รักษาการแทน พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔5) ในชัน้ การพิจารณาของวุฒิสภา
เลขาธิการสานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายพุทธิพงษ์ เข็มเมือง
๑. สาเนาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประชาชน
((ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕60)
๒. สาเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 28)
พ.ศ. ๒๕51)
๓. สาเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 29)
พ.ศ. ๒๕51)
นายณัทกฤช เปล่งรัศมี
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
15 ก.พ. 60
(7 วัน)

-

-

อนุญาต
25 ก.พ. 60
(3 วัน)

-

-

อนุญาต
24 ก.พ. 60
(2 วัน)

๖๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

267

23 ก.พ. 60

268

3 มี.ค. 60

269

7 มี.ค. 60

270

10 ม.ค. 60

271

27 มี.ค. 60

น.ส.จารุณี นันชนะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายปฐมพงษ์ สิงห์แดง
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางมลัยพร เหล่าธรรมจักร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ....
อนุญาต
23 ก.พ. 60
(1 วัน)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตจิ ัดตัง้ ศาลปกครองและวิธีพจิ ารณาคดี
อนุญาต
ปกครอง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕42)
7 มี.ค. 60
(5 วัน)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
อนุญาต
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3๒) พ.ศ. 2559)
7 มี.ค. 60
(5 วัน)
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
อนุญาต
การถอดถอน พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต
13 มี.ค. 60
(4 วัน)
- สาเนาใบประมวลผลการลงคะแนนในการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติ
อนุญาต
แห่งชาติ ครั้งที่ 17/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
28 มี.ค. 60
(2 วัน)

๖๔
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน 9 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

272

17 ม.ค. 60

น.ส. ศศิกานต์ พรามจร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

273

21 ม.ค. 60

น.ส. กฤษณา อินทรแพทย์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

274

27 ม.ค. 60

น.ส. ศศิกานต์ พรามจร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
17 ม.ค. 60
(1 วัน)

1. เอกสารการศึกษาดูงาน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 27 - 29 ตุลาคม
2551
2. เอกสารการศึกษาดูงาน จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 16 - 19 กันยายน 2553
3. เอกสารการศึกษาดูงาน จังหวัดอุดรธานี วันที่ 14 - 16 กันยายน
2554
1. หนังสือบทบาทอานาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามบทบัญญัติ
อนุญาต
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
21 ม.ค. 60
2. หนังสือบทบาทและอานาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
(1 วัน)
(สานักวิชาการ)
3. หนังสืออานาจหน้าที่วฒ
ุ สิ ภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (ไพโรจน์ โพธิไสย)
1. เอกสารการเดินทางศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น เล่ม 1
อนุญาต
วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2556
27 ม.ค. 60
2. เอกสารการเดินทางศึกษาดูงานประเทศญีป่ ุ่น เล่ม 2
(1 วัน)
วันที่ 9 - 18 ธันวาคม 2556

-

-

-

-

๖๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

275

1 ก.พ. 60

นายอุดร พันธุมิตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

276

8 ก.พ. 60

277

15 ก.พ. 60

278

6 มี.ค. 60

279

14 มี.ค. 60

น.ส. ณัตถยา สุขสงวน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางฤทัยรัตน์ แก้วปาน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. เพลินตา ตันรังสรรค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางฤทัยรัตน์
มาลากุล ณ อยุธยา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. เอกสารการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาฯ (กล่องที่ 1)
2. เอกสารการเดินทางต่างประเทศของกลุ่มงานคณะกรรมาธิการ
การศาสนาฯ (กล่องที่ 2)
- สมุดทะเบียนประวัติพระยาอรรถการีย์ นิพนธ์
- เอกสาร (ลับ) ข้อมูลการผลิต ต้นทุนค่าไฟฟ้าและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
(เจ้าของเอกสารเป็นผู้รอ้ งขอเอกสารให้ น.ส. รสนา โตสิตระกูล
ผู้ใช้เอกสาร)
- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่ พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
- ตารางการเก็บเอกสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
1 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
6 มี.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
14 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๖

ลาดับที่
280

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
28 มี.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. มัทยา ศรีพนา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สารวุฒิสภา 22 (4) เมษายน 2557
2. ทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา (ชั่วคราว) พ.ศ. 2551
3. ทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554
4. ทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551
5. ทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2549
6. ทาเนียบสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
28 มี.ค. 60
(1 วัน)

๖๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน 9 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

281

6 ม.ค. 60

282

12 ม.ค. 60

283

8 ก.พ. 60

284

23 ก.พ. 60

285

2 มี.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. อัมพะวัน ปฐมกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายกริญ จันทรจรัสวัฒน์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. ทิฆมั พร แรงเขตรการ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. อมรรัตน์
สงเคราะห์ธรรม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. เพลินตา ตันรังสรรค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1. หนังสือ The Senate
2. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาปีสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากรในวงงาน
รัฐสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
6 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
12 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
23 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
2 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๖๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

286

3 มี.ค. 60

287

6 มี.ค. 60

288

23 มี.ค. 60

289

30 มี.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นายสักกะ จราวิวฒ
ั น์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายมนตรี เศรษฐรุจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. กัฑลี กนกคีขรินทร์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. นชิดา ศรีอตุ ะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาปีสภานิตบิ ัญญัติ
อนุญาต
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
2 มี.ค. 60
(1 วัน)
- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาปีสภานิตบิ ัญญัติ
อนุญาต
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
6 มี.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาปีสภานิติบญ
ั ญัติ
อนุญาต
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
23 มี.ค. 60
2. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากรในวงงาน
(1 วัน)
รัฐสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจาปีสภานิตบิ ัญญัติ
อนุญาต
แห่งชาติ พ.ศ. 2557
30 มี.ค. 60
(1 วัน)

๖๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 1 จานวน 14 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

290

6 ม.ค. 60

291

9 ม.ค. 60

292

12 ม.ค. 60

293

18 ม.ค. 60

294

19 ม.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นายนรพนธ์
โชคเจริญพัฒนกิจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. สุภิญญา สีนอง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายการุณย์ พิมพ์สังกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. ดารารัตน์ ถนอมรอด
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. กมลวรรณ แดงพูนผล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคาร
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
- สาเนารายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน ถ่ายลา ของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า
- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียก
เงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากมลพิษน้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ....
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ครัง้ ที่ 32/2559 วันอังคารที่ 13 กันยายน
2559
- สาเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอบางพลี
อาเภอสมุทราปราการ และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
6 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
9 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต126
12 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
18 ม.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
19 ม.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๗๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

295

6 ก.พ. 60

296

6 ก.พ. 60

297

8 ก.พ. 60

298

8 ก.พ. 60

299

22 ก.พ. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
น.ส. วาสนา สุจมิ นัสกุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส. ประสบพร เจ๊ะสมัน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
6 ก.พ. 60
(1 วัน)
อนุญาต
6 ก.พ. 60
(1 วัน)

- สาเนาเอกสารร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อาเภอบางพลี
อาเภอสมุทราปราการ และอาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- สาเนาเอกสารประกอบการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี - สุขสวัสดิ์
ในท้องที่อาเภอบางพลี อาเภอสมุทราปราการ และอาเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
น.ส. ลักษณ์พรรณ แสงสีทอง - สาเนาเอกสารรายงานร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
8 ก.พ. 60
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
น.ส. ชนิการต์ ลือดารา
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
อุตสาหกรรม และแรงงาน สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ (เดือนตุลาคม - 8 ก.พ. 60
เลขาธิการวุฒิสภา
เดือนพฤศจิกายน 2559)
(1 วัน)
นายพุฒิพงษ์ เข็มเมือง
1. สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
อนุญาต
ประชาชน
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
22 ก.พ. 60
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(1 วัน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 28) พ.ศ. ๒๕51)

-

-

-

-

-

-

๗๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

300

8 มี.ค. 60

น.ส. พุทธรักษา สูตะบุตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

301

16 มี.ค. 60

น.ส. ณัตถยา สุขสงวน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551)
3. สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551)
- หนังสือรายงานการพิจารณาศึกษา จานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง แนวทางแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 2015)
2. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหากาลังการผลิตไฟฟ้าสารองที่สงู
เกินความจาเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน
3. เรื่อง ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้าบ่ง
อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
4. เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดทีร่ ะบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า
1. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ....
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

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

อนุญาต
8 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
27 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๗๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

302

27 มี.ค. 60

พันจ่าอากาศเอก ไพราช
ไพรแก้ว
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

303

28 มี.ค. 60

น.ส. มารียาน ปาทาน
ช้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุตธิ รรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดารง
ตาแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. สาเนาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตธิ นาคารออมสิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
27 มี.ค. 60
(1 วัน)

อนุญาต
28 มี.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๗๓
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน 7 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

304

17 ม.ค. 60

305

20 ม.ค. 60

306

9 ก.พ. 60

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายวรรณชัย บุญบารุง
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
รองเลขาธิการคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
กฤษฎีกา ปฏิบตั ิราชการแทน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
เลขาธิการคณะกรรมการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 5)
กฤษฎีกา
พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
นายรพี สุจริตกุล
- สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เลขาธิการสานักงาน
ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)
คณะกรรมการกากับ
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559)
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
นายศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา - สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
รองเลขาธิการ รักษาการแทน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
เลขาธิการสานักงาน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔5)
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
17 ม.ค. 60
(1 วัน)

อนุญาต
23 ม.ค. 60
(4 วัน)

-

-

อนุญาต
9 ก.พ. 60
(1 วัน)

-

-

๗๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

307

17 ก.พ. 60

สานักงานอัยการสูงสุด

308

3 มี.ค. 60

309

7 มี.ค. 60

310

13 มี.ค. 60

ด้วยนายปฐมพงษ์ สิงห์แดง
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพุทธิพงษ์ เข็มเมือง
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
- สาเนารายงานการประชุมและสาเนารายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕42)
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3๒) พ.ศ. ๒๕๕9)
1. สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
(ฉบับที.่ . ) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542)
2. สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด
พ.ศ..... (พ.ศ. 2550)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
20 ก.พ. 60
(4 วัน)
อนุญาต
7 มี.ค. 60
(5 วัน)
อนุญาต
7 มี.ค. 60
(5 วัน)

๗๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธีพิจาณา
ความอาญา (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542) และ
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ..... (พ.ศ.
2550)

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

๗๖
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกากับและตรวจสอบ จานวน 1 ราย

ลาดับที่
311

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
22 ก.ค. 59

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล
นายสรรเสริญ พลเจียก
เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. สานักงาน ป.ป.ช.

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาแถบบันทึกภาพและเสียงพร้อมทั้งรายงานการประชุมที่
เกี่ยวกับการพิจารณาถอดถอน พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต
เพื่อนาไปประกอบการดาเนินการเกี่ยวกับการถอดถอนและนาไป
เป็นแนวทางการปฏิบัตงิ านเกี่ยวกับการถอดถอนตามอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(ระยะเวลาการนาส่งข้อมูลล่าช้าเนือ่ งจากสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
ยังไม่ได้มกี ารรับรองรายงานการประชุมฯ ในช่วงเวลาทีข่ อ ซึ่งได้มี
การแจ้งไปยังผู้ขอเพื่อทราบในเบื้องต้นแล้ว)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 มี.ค. 60

๗๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 3 จานวน 5 ราย

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

312

24 ม.ค. 60

313

22 ก.พ. 60

314

24 ก.พ. 60

น.ส. ประไพพร ส้มเกลี้ยง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
นายไกรรัช เงยวิจติ ร
เลขาธิการสานักงาน
ศาลปกครอง
นายพุฒิพงษ์ เข็มเมือง
ประชาชน

315

3 มี.ค. 60

ลาดับที่

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2559)
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ่
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฯ
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ..... (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560)
1. สาเนารายงานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตาม
สถานการณ์ความรุนแรงและปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง
2. สาเนาข้อมูลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้า
ทางคดีของผู้เสียชีวติ ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (วันที่
10 เมษายน 2553) ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าทางคดีของผูเ้ สียชีวติ ใน
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
30 ม.ค. 60
(7 วัน)
อนุญาต
23 ก.พ. 60
(2 วัน)
อนุญาต
1 มี.ค. 60
(7 วัน)
อนุญาต
7 มี.ค. 60
(5 วัน)

๗๘

ลาดับที่
316

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
28 มี.ค. 60

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)
นายอภินนั ท์ นาวิกนันทน์
- สาเนาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับการกล่าวหาร้องเรียน ร้อยเอกบุญฤทธิ์
อนุญาต
ผู้อานวยการสานักงานป้องกัน ฉายสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยเมืองท่าการค้าโบราณชายฝั่งทะเล 29 ม.ค. 60
และปราบปรามการทุจริตใน
อันดามัน มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าทีแ่ ละประพฤติมชิ อบในการขุด
(2 วัน)
ภาครัฐ เขตพื้นที่ 8
ค้นโบราณวัตถุ ในพืน้ ที่รับผิดชอบของสานักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต

