รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๓๗๙ ราย
แยกประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้
ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

จานวน
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(เรื่อง)
อนุญาต

ไม่
อนุญาต

อนุญาต
บางส่วน

รวม

๑

สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

๑๒

๓.๑๗

๑๓

-

-

๑๓

๒

อดีตสมาชิกรัฐสภา

๑

๐.๒๖

๑

-

-

๑

๓

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

๖๒

๑๖.๓๖

๑๑๐

-

-

๑๑๐

๔

บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๖

๔๓.๘

๒๘๔

-

-

๒๘๔

๕

หน่วยงานศาล

๒

๐.๕๓

๒

-

-

๒

๖

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๓

๓.๔๓

๑๕

-

-

๑๕

๗

หน่วยงานราชการภายใน

๗๔

๑๙.๕๓

๑๑๘

-

-

๑๑๘

๘

นิสิต/นักศีกษา/ประชาชน/สื่อมวลชน

๔๙

๑๒.๙๓

๑๐๗

-

1

๑๐๘

รวม

๓๗๙

๑๐๐

๖๕๐

-

1

๖๕๑

๒

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

นิสิต/นักศึกษา/ประชาชน/
สื่อมวลชน 11%

สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ
3%

อดีตสมาชิกรัฐสภา
1%

หน่วยงานราชการ
ภายใน
20%

กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ
16%

หน่วยงานราชการ
ภายนอก/
รัฐวิสาหกิจ
4%
บุคคลในวงงาน
รัฐสภา
44%

หน่วยงานศาล
1%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อดีตสมาชิกรัฐสภา

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล

หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา/ประชาชน/สื่อมวลชน

๓

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (๑ เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ

๖๕๐

๙๙.๘๕

ไม่อนุญาต

1

0.15

อนุญาตบางส่วน

-

-

๖๕๑

๑๐๐

อนุญาต

รวม

๗๐๐

๖๕๐

๖๐๐
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๙๙.๘๕
๑๐๐
1

0.15

๐

๐

๐

อนุญาต

ไม่อนุญาต
เรื่อง

คิดเป็นร้อยละ

อนุญาตบางส่วน

๔

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 379 ราย รวมทั้งหมด 651 เรื่อง
แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๗ ประเภท ดังนี้
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

1

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑ สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(รายงานการประชุมทีถ่ อดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สาเนาบันทึกการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
๑.๓ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
(รายงานการประชุมทีถ่ อดข้อความจากชวเลข)
๑.๔ สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/
คณะอนุกรรมาธิการ
๑.๕ สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/
พระราชบัญญัติ
๑.๖ สาเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.7 สาเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.8 หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.9 หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัตแิ ละความเป็นมา
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ/ อดีตสมาชิกรัฐสภา
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
2.2 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของสมาชิกสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
2.3 เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสภานิติ
บัญญัตแิ ห่งชาติ และข้อมูลในการไปดารง
ตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ

2

ไม่
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรื่อง) (เรื่อง)

จานวน
(ราย)

อนุญาต
(เรือ่ ง)

159

301

-

-

4

4

-

-

๕
ลาดับ

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

3

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ
การตอบกระทู้ถาม
๓.๑ สาเนากระทู้ถาม
3.2 สาเนาเอกสารประกอบการแปรญัตติ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสามัญ/คณะกรรมาธิการวิสามัญ/
คณะอนุกรรมาธิการ/ และคณะทางาน
๔.๑ สาเนารายงานการประชุม
4.2 สาเนาบันทึกการประชุม
4.3 หนังสือรายชือ่ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจาสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๕.๑ สาเนาพระราชบัญญัติ/สาเนาพระราชกาหนด
5.2 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
6.1 สาเนาเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรปู สื่อ
๖.2 หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.3 หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
(ฉบับภาษาอังกฤษ)
๖.4 หนังสือวุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย
(ฉบับสมบูรณ์)
๖.5 สาเนาเอกสารเกี่ยวกับมาตรา ๗๗
ของร่างรัฐธรรมนูญ
6.6 หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตาม
หมวดอักษร ก - ฮ
๖.7 หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษา
การตามกฎหมาย
๖.8 หนังสือรวมระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

4

5

6

ไม่
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรื่อง) (เรื่อง)

จานวน
(ราย)

อนุญาต
(เรือ่ ง)

5

5

-

-

21

39

-

-

97

119

-

-

55

107

-

-

๖
ลาดับ

7

ประเภทข้อมูลข่าวสาร
6.9 สาเนาบันทึกข้อความของคณะกรรมการจริยธรรม
วุฒิสภา
6.10 สาเนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
6.11 หนังสือรวมกฎหมายในวงงานนิตบิ ัญญัติ
6.12 หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
ข้อมูลข่าวสารอื่น
๗.๑ วารสารจุลนิติ
๗.๒ หนังสือศัพท์และสานวนข้อบังคับการประชุม
๗.๓ หนังสือศัพท์และสานวนรัฐธรรมนูญ
๗.๔ หนังสืออานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการ
7.5 หนังสือเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักเกณฑ์การ
สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทไปรษณียไ์ ทย
จากัด รวมทั้งกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
7.6 สาเนาผลงานที่เป็นข้อเสนอแนะแนวคิดในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานอนาคต)
7.7 สาเนาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
พ.ศ. ....
7.8 หนังสือ English for Study visit
รวมทั้งหมด

ไม่
อนุญาต
อนุญาต บางส่วน
(เรื่อง) (เรื่อง)

จานวน
(ราย)

อนุญาต
(เรือ่ ง)

38

75

1

-

379

650

1

-

หมายเหตุ ข้อ 7.6 เหตุผลที่ไม่อนุญาตเนื่องจากเจ้าของผลงานได้ขอคัดค้านการเปิดเผยข้อมูล
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทาเอกสารมีแนวคิดกระบวนการและบทวิเคราะห์ที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวข้องกับการการดาเนินภารกิจเฉพาะของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒสิ ภา

๗

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกตามประเภทข้อมูลข่าวสาร
350
300

301

250
200

159
150

97

100

119

107
75

55
50

0

จานวน (ราย)

4

0

38

39

5 21
40 50 0

จานวน (เรื่อง) อนุญาต

0

0

จานวน (เรื่อง) ไม่อนุญาต

1

๘

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แยกการให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 สานัก มีการให้บริการจานวน 10 สานัก โดยแยกได้ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

จานวน
(ราย)
4
4
13
19
7
2
305
7
12
6
379

การให้บริการจากสานักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ลาดับ ดังนี้
ลาดับที่ ๑ สานักกฎหมาย มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 523 เรื่อง
ลาดับที่ ๒ สานักวิชาการ มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 35 เรื่อง
ลาดับที่ ๓ สานักการประชุม มีการอนุญาตข้อมูลข่าวสาร จานวน 30 เรือ่ ง

จานวน
(เรือ่ ง)
4
4
35
30
11
5
523
7
22
10
651

๙

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การให้บริการข้อมูลข่าวสารจากสานักต่าง ๆ ทั้งหมด 18 สานัก
มีการให้บริการ 10 สานัก
600

523
500

400
305

300

200

100

0

44

44

35
1930
13

7 11

จานวน (ราย)

25

จานวน (เรื่อง)

77

1222

6 10

ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ 3 (๑ เมษายน - 30 มิถุนายน 2560) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รวมทั้งหมด จานวน 379 ราย
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ราย

ลาดับที่
1
2
3

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

21 เม.ย. 60 น.ส.สุภาสินี ขมะสุนทร - สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
ครัง้ ที่ 45/2558 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558
สภาผู้แทนราษฎร
5 มิ.ย. 60
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ ครัง้ ที่ 32/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
12 มิ.ย. 60 นายเมธา ศิลาพันธ์
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
รองเลขาธิการ
ครัง้ ที่ 35/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถนุ ายน 2560
คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ รักษา
ราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การเลือกตัง้

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
21 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
5 มิ.ย. 60
( 1 วัน)
อนุญาต
12 มิ.ย. 60
(1 วัน)

๑๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

4

15 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นายแสวง บุญมี
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การเลือกตัง้ ปฏิบัติ
หน้าทีแ่ ทนเลขาธิการ
คณะกรรมการ
การเลือกตัง้

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาวีดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 36/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
15 มิ.ย. 60
( 1 วัน)

๑๒
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน 4 ราย

ลาดับที่
5

6

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

11 เม.ย. 60 น.ส.เบญจมาศ
ปิยะไพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
18 เม.ย. 60 นายณัฐพล มีกุล
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
- สาเนาผลงานที่เป็นข้อเสนอแนะแนวคิดในการ
ปรับปรุงหรือพัฒนางาน (ผลงานอนาคต)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
11 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

เนื่องจากเจ้าของผลงาน
ได้ขอคัดค้านการเปิดเผย
ข้อมูลตามมาตรา 11
แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
ด้วยเหตุผลทีเ่ กี่ยวกับ
กระบวนการจัดทา
เอกสารมีแนวคิด
กระบวนการและบท
วิเคราะห์ที่เป็นข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่

-

๑๓

ลาดับที่

7
8

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

26 เม.ย. 60 น.ส.สุวรรณา สุพงษ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
2 พ.ค. 60 น.ส.สุวรรณา สุพงษ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- สาเนาประวัตขิ องสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาประวัตขิ องสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ

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

อนุญาต
26 เม.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
15 มิ.ย. 60
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ภารกิจเฉพาะของ
คณะกรรมาธิการการ
ท่องเที่ยว วุฒิสภา
-

-

-

-

๑๔
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน 13 ราย

ลาดับที่
9
10

11

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

25 เม.ย. 60 น.ส.ปุณฑิกา สุทธิวไิ ล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
26 เม.ย. 60 นายภัทรพงศ์
อิสริยะพฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
26 เม.ย. 60 นางอนงค์ โต๊ะประดับ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 50/2558 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2560
1. หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจาปี 2551
2. หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจาปี 2552
3. หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจาปี 2553
4. หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจาปี 2554
1. สาเนาระเบียบวาระการประชุมอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมทางอากาศ (มิถุนายน 2551 มีนาคม 2554)
2. สาเนาระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้าน
การคมนาคมทางอากาศ (ธันวาคม 2551 - มีนาคม
2554)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
11 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
26 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
26 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

๑๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. สาเนาระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมาธิการด้านการคมนาคม วุฒิสภา
ปี 2552 (29 มกราคม 2552 - 21 ธันวาคม 2552)
4. สาเนาบันทึกการประชุมอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมการขนส่งทางบก
(มิถุนายน 2551 - ธันวาคม 2552)
5. สาเนาบันทึกการประชุมอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมการขนส่งทางบก
(มกราคม 2553 - มีนาคม 2554)
6. สาเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมทางราง (ตุลาคม 2551 - มีนาคม
2554)
7. สาเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
ด้านการคมนาคมทางน้า (ธันวาคม 2551 กุมภาพันธ์ 2554)

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

๑๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

12

5 พ.ค. 60

13

29 พ.ค. 60

14

6 มิ.ย. 60

15

7 มิ.ย. 60

16

12 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
น.ส.ปุณฑิกา สุทธิวไิ ล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.ปุณฑิกา สุทธิวไิ ล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พันเอก บุญส่ง
โชติแสงศรี
อนุกรรมาธิการ
พันเอก บุญส่ง
โชติแสงศรี
อนุกรรมาธิการ
น.ส.ปุณฑิกา สุทธิวไิ ล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้ง
ที่ 66/2559 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
- สาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16
(สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2542
- หนังสือรายงานการวิจัย เรื่อง ผลกระทบของการ
ย้ายถิ่น-ข้ามชาติต่อชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้
ย้ายถิ่นจานวนมากในประเทศ : การสร้างความ
กลมกลืนและความมัน่ คงในชุมชน
1. สาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา 17 มกราคม 2551
2. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
28 มีนาคม 2554
1. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้ง
ที่ 47/2559 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554
2. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้ง
ที่ 48/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
29 พ.ค. 60
( 1 วัน)
อนุญาต
6 มิ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
7 มิ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
12 มิ.ย. 60
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

17

14 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
น.ส. จิรพรรณ
แกล้วทนงค์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือวุฒิสภากลั่นกรองกฎหมาย
2. หนังสือวุฒิสภากับการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน
3. หนังสือวุฒิสภากับการสรรหาและแต่งตั้ง
4. หนังสือวุฒิสภากับการถอดถอนบุคคลออกจาก
ตาแหน่ง
5. หนังสือวันเด็กแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2557
ของวุฒิสภา
6. หนังสือ “เหตุเกิดที่หมู่บา้ นกลมเกลียว”
7. หนังสือวุฒิสภาที่หนูควรรู้จัก “รัฐสภาของไทย
เด็กไทยสนใจ”
8. หนังสือวุฒิสภาทีห่ นูควรรูจ้ ัก “หนูรไู้ หมวุฒสิ ภาคือใคร”
9. หนังสือวุฒิสภาที่หนูควรรู้จัก “รัฐธรรมนูญของไทย
เด็กไทยต้องเข้าใจ”
10. หนังสือวุฒิสภาทีห่ นูควรรู้จัก “คนไทยสบายใจ”
11. หนังสือวุฒิสภาทีห่ นูควรรู้จัก “เด็กไทยสุขใจ”

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. 60
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๑๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

18

12 มิ.ย. 60

19

15 มิ.ย. 60

20

16 มิ.ย. 60

21

16 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
น.ส.ดารารัตน์
ถนอมรอด
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.ยุพิน พรพันธ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

น.ส.ลัดดาวัลย์
สมบูรณ์กิจชัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางอนงค์ โต๊ะประดับ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- หนังสือรับคณะกรรมาธิการการคมนาคม
สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
1. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ปี พ.ศ. 2551
2. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2554 - 2555
- หนังสือรายงานการวิจัย เรื่อง การแก้ไขข้อผิดพลาด
ในร่างกฎหมายทีไ่ ด้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว

อนุญาต
12 มิ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
16 มิ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

- สาเนาเอกสารของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาและ
ตรวจสอบสัญญา ปี 2557 (ไม่พบเอกสาร)

อนุญาต
16 มิ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

๑๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน 19 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

22

3 เม.ย. 60

23

19 มิ.ย. 60

24

19 มิ.ย. 60

25

24 เม.ย. 60 นางพวงผกา วรศิลป์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.จิตรกาน
เจียรตระกูล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 24/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
- สาเนาเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินการตามมาตรา 77
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 24/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560
จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้งที่ 26/2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560
2. ครัง้ ที่ 27/2560 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
จานวน 6 ฉบับ ดังนี้

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
3 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
19 มิ.ย. 60
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

อนุญาต
19 มิ.ย. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
24 เม.ย. 60
(1 วัน)

-

-

๒๐

ลาดับที่

26

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

3 พ.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ
ที่หมดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอื่น
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ....
3. สาเนาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. ....
4. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. ....
5. สาเนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 29/2560 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

อนุญาต
3 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๒๑

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

27

8 พ.ค. 60

28

17 พ.ค. 60

29

18 พ.ค. 60

30

22 พ.ค. 60

น.ส.รัญชพร กรุดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.รัญชพร กรุดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
น.ส.รัญชพร กรุดวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลาดับที่

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
วิสาหกิจรายย่อย (พันตารวจโท พงษ์ชัย วราชิต
เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 30/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง การดาเนินการนาสายไฟฟ้าและ
สายสาธารณูปโภคต่าง ๆ ลงดิน (คุณหญิงทรงสุดา
ยอดมณี เป็นผู้ตงั้ ถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง ความล่าช้าในการปรับปรุงและ
ประกาศใช้รา่ งกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
(นายมณเฑียร บุญตัน เป็นผูต้ ั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
8 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
17 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
18 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
22 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๒๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

31

24 พ.ค. 60

32

30 พ.ค. 60

33

5 มิ.ย. 60

34

7 มิ.ย. 60

35

14 มิ.ย. 60

36

14 มิ.ย. 60

นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.นิรมล ดวงดาว
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายอุดร พันธุมิตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 31/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ 32/2560 วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถนุ ายน 2560
2. ครั้งที่ 33/2560 วันศุกร์ที่ 2 มิถนุ ายน 2560
- สาเนารายชื่อร่างพระราชบัญญัติที่ได้เข้าร่วมเป็น
กรรมาธิการของ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ 34/2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถนุ ายน 2560
2. ครั้งที่ 35/2560 วันศุกร์ที่ 9 มิถนุ ายน 2560
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ 36/2560 วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถนุ ายน 2560
2. ครั้งที่ 37/2560 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
30 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
5 มิ.ย. 60
(1 วัน)
อนุญาต
7 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

37

21 มิ.ย. 60

38

23 มิ.ย. 60

39

28 มิ.ย. 60

40

28 มิ.ย. 60

น.ส.วารุณี สีทาน้อย
เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
งบประมาณ สานักการ
คลังและงบประมาณ
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสุชาติ พืน้ ทองคา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีรพัฒน์ พิเชฐวงศ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานผลการดาเนินการกระทูถ้ าม ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 พฤษภาคม 2560
สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ 38/2560 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถนุ ายน 2560
2. ครั้งที่ 39/2560 วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
สาเนาสรุปแนวทางการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1. ครัง้ ที่ 40/2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถนุ ายน 2560
2. ครั้งที่ 41/2560 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
21 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
23 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
28 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
28 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๔
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 1 จานวน 7 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

41

3 เม.ย. 60

42

2 พ.ค. 60

43

22 พ.ค. 60

44

26 พ.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นายอุดร พันธุมิตร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางปาริมาภรณ์
สุดตาซ้าย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายกมลภพ บุญมา
นักศึกษาสานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
นายเจษฎา ชานาญป่า
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- สาเนาเอกสารของคณะกรรมาธิการการคมนาคม
พ.ศ. 2552
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551)
1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
3 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
2 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

อนุญาต
25 พ.ค. ๖๐
( 4 วัน)

-

-

อนุญาต
26 พ.ค. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๒๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

45

14 มิ.ย. 60

46

15 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

น.ส.พนิตตา ธรรมพิดา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผูด้ ารงตาแหน่งทาง
การเมือง

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
- สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
การศึกษา ตรวจสอบ การถ่ายลาผ่านแดน กรณีรถยนต์
มือสองในประเทศไทย
1. สาเนาคาสั่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒสิ ภา ที่ 3/2551 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม ตรวจสอบ และกลัน่ กรองเรือ่ งร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 11
มิถุนายน 2551
2. สาเนาคาสั่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒสิ ภา ที่ 14/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม ตรวจสอบ และกลัน่ กรองเรือ่ งร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ (เพิ่มเติม) ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2551

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

อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๒๖

ลาดับที่

47

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

15 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

น.ส.นภาพร กิง่ ศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. สาเนาคาสั่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒสิ ภา ที่ 4/2551 เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมาธิการ
ติดตาม ตรวจสอบ และกลัน่ กรองเรือ่ งร้องเรียน
ที่เกี่ยวกับการเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2554
- สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
ครั้งที่ 7/2560 วันพุธที่ 19 เมษายน 2560

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

อนุญาต
15 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๒๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 2 จานวน 2 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

48

19 พ.ค. 60

นายกมลภพ บุญมา
นักศึกษาสานักอบรม
ศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

49

22 มิ.ย. 60

น.ส. นงนุช เจตินัย
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. .... (พ.ศ. 2542)
2. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552)
3. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556)
4. ร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพจิ ารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
- สาเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
26 พ.ค. ๖๐
( 8 วัน)

อนุญาต
27 มิ.ย. 60
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

๒๘
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน 305 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

50

๓ เม.ย. ๖๐

51

๓ เม.ย. ๖๐

52

๔ เม.ย. 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)
นายวิทวัส บุญญสถิตย์ - หนังสือเอกสารเกี่ยวกับองค์ประกอบ หลักเกณฑ์การสรรหาและ
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด รวมทัง้
๓ เม.ย. ๖๐
แห่งชาติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
( 1 วัน)
นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
1. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ิธพี ิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. สาเนาคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง มาตรการเพิ่ม
๓ เม.ย. ๖๐
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และ
( 1 วัน)
มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
นายสมคิด หอมเนตร
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4 เม.ย. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
( 1 วัน)
ภาษีเงินได้ปโิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ัตถุออกฤทธิต์ ่อจิตและประสาท
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

53

๔ เม.ย. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

54

๔ เม.ย. ๖๐

ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔ เม.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

55

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาเอกสารเกี่ยวกับมาตรา ๗๗ ของร่างรัฐธรรมนูญ

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

อนุญาต
4 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
4 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

๓๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

56

๔ เม.ย. ๖๐

๕๗

๔ เม.ย. ๖๐

๕๘

๕ เม.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕8
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
เขตทวีวฒ
ั นา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ....
นายภัคภณ ไชยาคา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
น.ส.สิริกานต์
กาญจนโสภาค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายบางฉบับทีห่ มดความจาเป็นหรือซ้าซ้อนกับกฎหมายอืน่
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
4 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
5 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

๓๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๕๙

๕ เม.ย. ๖๐

๖๐

๕ เม.ย. ๖๐

๖๑

๕ เม.ย. ๖๐

๖๒

๕ เม.ย. ๖๐

๖๓

๗ เม.ย. 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)
นางศรีวัลลภา
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพือ่ สร้างทาง
อนุญาต
อนันทวรรณ
พิเศษศรีรัช
5 เม.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวงแหวน
( 1 วัน)
รอบนอกกรุงเทพมหานคร ในท้องที่อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
น.ส.สุชาดา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
อนุญาต
นันทะพานิชสกุล
กากับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยตัวชัว่ คราวโดยศาล
5 เม.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.ศ. ....
( 1 วัน)
นายปราโมทย์คริษฐ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ธรรมคุณากร
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5 เม.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
( 1 วัน)
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
5 เม.ย. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
( 1 วัน)
นางสุภามาศ สิมาจารย์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

๓๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๖๔

๑๖ เม.ย. ๖๐

นายขวัญชัย โชติพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๕

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายสมคิด หอมเนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๖

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ )
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

อนุญาต
16 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

๓๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๖๗

๑๘ เม.ย. ๖๐

๖๘

๑๘ เม.ย. ๖๐

๖๙

๑๘ เม.ย. ๖๐

รศ.ดร.ธัชพนธ์ ยอดทอง 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๗๐

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ - - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๑

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายกิติอนันต์ ปทุมสูตร- - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

ว่าที่ ร.ต.รัฐสภา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
จันทร์ตากอง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
กรรมาธิการ
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

-

-

-

-

-

-

-

-

๓๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๗๒

๑๘ เม.ย. ๖๐

๗๓

๑๘ เม.ย. ๖๐

๗๔

๑๘ เม.ย. 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)
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

นายกล้านรงค์ จันทิก - สาเนาพระราชบัญญัติการจัดการหุน้ ส่วนและหุน้ ของรัฐมนตรี
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๔๓
แห่งชาติ
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยตัวชั่วคราว
โดยศาล พ.ศ. ....
นายฐิติพงศ์
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
สุวรรณขาศิริ
18 เม.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
( 1 วัน)

-

-

๓๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๗๕

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายยุทธนา ทัพเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๖

๑๘ เม.ย. ๖๐

น.ส.ณัฐกานต์ นวลเนตร
ประชาชน

๗๗

๑๘ เม.ย. ๖๐

๗๘

๑๘ เม.ย. ๖๐

น.ส.กนกพร เอมอ่อน ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ดร.โยธิน มานะบุญ
กรรมาธิการ

๗๙

๑๘ เม.ย. ๖๐

นายสุรพงษ์ ศรีไกวัน บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๐

๑๘ เม.ย. ๖๐

พล.ต.ดร.พิเซษฐ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖
อนุญาต
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

๓๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๘๑

๑๘ เม.ย. ๖๐

๘๒

๑๙ เม.ย. ๖๐

๘๓

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายกิตติราช
บูรณสิทธิราช
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๑๙ เม.ย. ๖๐

นายภูวน อุน่ จันทร์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๔

๒๐ เม.ย. ๖๐

ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๘๕

๒๐ เม.ย. ๖๐

นายภัควัฒน์
จรรยาสุทธิวงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
18 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
19 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
19 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
20 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
20 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๓๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๘๖

๒๐ เม.ย. ๖๐

พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๗

๒๐ เม.ย. ๖๐

นายเกียรติศกั ดิ์
ลาพองชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๘๘

๒๑ เม.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๙

๒๑ เม.ย. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขัน้ ตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....

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

-

-

อนุญาต
21 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

อนุญาต
21 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๓๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

๙๐

๒๑ เม.ย. ๖๐

นายชัชวาลย์ คุณค้าชู
กรรมาธิการ

๙๑

๒๑ เม.ย. ๖๐

น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๒

๒๑ เม.ย. ๖๐

น.ส.สุคนธ์พิชา รัตนะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๙๓

๒๑ เม.ย. ๖๐

นางศรีวัลลภา
อนันทวรรณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขัน้ ตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....

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

-

-

อนุญาต
21 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

อนุญาต
21 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๓๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

94

๒๔ เม.ย. ๖๐

นายวุทธา เจริญศิริ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

95

๒๔ เม.ย. ๖๐

นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

96

๒๔ เม.ย. ๖๐

97

๒๔ เม.ย. ๖๐

นายสนธยา
สิงห์บญ
ุ นาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นางณัติกาญจน์
สูติพันธ์วิหาร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....

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

-

-

อนุญาต
24 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

อนุญาต
24 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
24 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

-

-

๔๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

98

๒๔ เม.ย. ๖๐

99

๒๕ เม.ย. ๖๐

100

๒๕ เม.ย. ๖๐

101

๒๕ เม.ย. 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)
ผศ.บุญเจือ ถิ่นนคร
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 24 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
25 เม.ย. ๖๐
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
( 1 วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ร.ต.อ.ณัฐวรรธ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
25 เม.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
( 1 วัน)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
นายจเด็จ อินสว่าง
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
25 เม.ย. ๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
( 1 วัน)
แผนและขัน้ ตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....

๔๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

102

๒๕ เม.ย. ๖๐

นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์
ประชาชน

103

๒๕ เม.ย. ๖๐

104

๒๕ เม.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฐพล
สระทองขาว
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

105

๒๖ เม.ย. ๖๐

106

๒๖ เม.ย. ๖๐

107

๒๖ เม.ย. ๖๐

นายสืบสวัสดิ์
วุฒวิ รดิษฐ์
กรรมาธิการ
นายยุทธนากรณ์
ผมหอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.ดลยา ชมพูศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
26 เม.ย. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
( 1 วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ๒๕๕9 26 เม.ย. ๖๐
2. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ิธพี ิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
( 1 วัน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
อนุญาต
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
26 เม.ย. ๖๐
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
( 1 วัน)

๔๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

108

๒๖ เม.ย. ๖๐

ร.ท.ยุทธพงษ์ ลีลาไว
บุคคลในวงงานรัฐสภา

109

๒๖ เม.ย. ๖๐

ร.อ.นวมินทร์
สวิระสฤษดิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

110

๒๖ เม.ย. ๖๐

111

๒๗ เม.ย. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

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

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 26 เม.ย. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
( 1 วัน)
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายประหยัด เสนาวิรชั 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 27 เม.ย. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
( 1 วัน)
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

-

-

-

-

๔๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

112

๒๗ เม.ย. ๖๐

113

๒๗ เม.ย. ๖๐

114

๒๗ เม.ย. ๖๐

115

๒๗ เม.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน
นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายชวลิต แก้วจินดา
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการกากับและติดตามจับกุมผูห้ ลบหนีการปล่อยตัวชัว่ คราว
โดยศาล พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขัน้ ตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. ....

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

-

-

๔๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

116

๒๘ เม.ย. ๖๐

117

๑ พ.ค. ๖๐

118

๑ พ.ค. ๖๐

119

๑ พ.ค. ๖๐

120

๒ พ.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)
ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
สานักงานอัยการสูงสุด 2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
28 เม.ย. ๖๐
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ
( 1 วัน)
พ.ศ. ๒๕๕๙
พล.ร.ต.หญิง ภณินท์ทิพย์ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
สาตราภัย
1 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
1 พ.ค. 60
(1 วัน)
น.ส.ประพิณ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ประดิษฐากร
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
1 พ.ค. 60
ประชาชน
(1 วัน)
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
2 พ.ค. 60
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
(1 วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

121

๒ พ.ค. ๖๐

นางสุทธิรตั น์ ซื่อสัตย์
ประชาชน

- สาเนาเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการปฏิรปู สื่อ

122

๒ พ.ค. ๖๐

- เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ และ
ข้อมูลในการไปดารงตาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ

123

๒ พ.ค. ๖๐

นายนิพนธ์
นราพิทักษ์กุล
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายจารุกร แม้นจริง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

124

๒ พ.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
2. สาเนาพระราชบัญญัตกิ องทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

อนุญาต
2 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๔๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
- หนังสืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ

๑๒๕

๒ พ.ค. ๖๐

๑๒๖

๒ พ.ค. ๖๐

๑๒๗

๒ พ.ค. ๖๐

นายอรัญ พันธุมจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ

128

๓ พ.ค. ๖๐

น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

นายชาญชัย
ปัญญากรณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.อ.สุรเชษฐ์ ลาภวงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ

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

อนุญาต
2 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
2 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
2 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
3 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๔๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

129

๓ พ.ค. ๖๐

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

130

๓ พ.ค. ๖๐

ผศ.ดร.กิตติวฒ
ั น์
รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
3. หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

131

๓ พ.ค. ๖๐

นายปวีณ นราเมธากุล
กรรมาธิการ

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2. หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

132

๓ พ.ค. ๖๐

นายสุกฤษฎิ์
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ

- ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

อนุญาต
3 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
3 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
3 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

๔๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

133

๔ พ.ค. ๖๐

134

๔ พ.ค. ๖๐

135

๔ พ.ค. ๖๐

น.ส.ฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

136

๔ พ.ค. ๖๐

137

๔ พ.ค. ๖๐

นายณัฐพล สุดสงวน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.อ.อุทก ขุนทิพย์
กรรมาธิการ

นายศุรกฤต มหาคีตะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.กนกพร
สุรวัฒนสถาพร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
- สาเนารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
(ฉบับภาษาอังกฤษ)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

-

-

-

-

-

-

๔๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

138

๔ พ.ค. ๖๐

139

๔ พ.ค. ๖๐

140

๔ พ.ค. ๖๐

141

๔ พ.ค. ๖๐

นางอชิรญา ช้างสุวรรณ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.ชาลิสา ธนกฤษ
จี้กระโทก
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นางจินตนา สุนทรลีมะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายไพโรจน์ โพธิไสย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

142

๔ พ.ค. ๖๐

น.ส.ปวีณ์ธดิ า ภู่ตระกูล - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กรรมาธิการ

143

๔ พ.ค. ๖๐

ร.ต.อาภากร เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

๕๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

144

๔ พ.ค. ๖๐

145

๔ พ.ค. ๖๐

146

๕ พ.ค. ๖๐

147

๕ พ.ค. ๖๐

148

๕ พ.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)
นายอภินนั ท์ ธรรมฤาชุ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
4 พ.ค. 60
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(1 วัน)
3. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
นายกิตติศกั ดิ์ อุไรวงศ์ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
4 พ.ค. 60
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
น.ส.ฐิติมา คะชะเสน
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
พล.ท.ปณิธาน
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
เชิญอักษร
5 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
นางอชิรญา ช้างสุวรรณ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
5 พ.ค. 60
(1 วัน)

๕๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

149

๕ พ.ค. ๖๐

นายอรัญ พันธุมจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

150

๕ พ.ค. ๖๐

151

๕ พ.ค. ๖๐

152

๕ พ.ค. ๖๐

นายบรรหาร กาลา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายพุฒิพันธ์
อภิไชยาวาทย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายกิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

153

๕ พ.ค. ๖๐

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

๕๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

154

๕ พ.ค. ๖๐

155

๕ พ.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

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

อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

๕๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

156

๕ พ.ค. ๖๐

ดร.กฤษณา เชยพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

157

๕ พ.ค. ๖๐

- หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก - ฮ

158

๕ พ.ค. ๖๐

นายสุรเทพ ลีรพงษ์กุล
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสุเมธ แสงโพธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

159

๕ พ.ค. ๖๐

นางดลยา ชมพูศรี
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

160

๘ พ.ค. ๖๐

นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
5 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๕๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

161

๘ พ.ค. ๖๐

น.ส.ธิติมา รุญเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

162

๘ พ.ค. ๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

163

๘ พ.ค. ๖๐

นายยุทธนาภรณ์
ผมผอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นางเกวลี ตั้งจิตต์ศุภร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

164

๘ พ.ค. ๖๐

น.ส.ตวงพร จุลตามระ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

อนุญาต
8 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
8 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๕๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

165

๘ พ.ค. ๖๐

นายอุทาร พิชญาภรณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

166

๘ พ.ค. ๖๐

ผศ.บุญเจือ ถิ่นบุตร
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

167

๙ พ.ค. ๖๐

168

๙ พ.ค. ๖๐

169

๙ พ.ค. ๖๐

170

๙ พ.ค. ๖๐

นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก - - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสนธยา
- - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
สิงห์บญ
ุ นาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายฉัตรพิสุทธิ์
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายนพรัตน์ แสงชา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

๕๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

171

๙ พ.ค. ๖๐

172

๙ พ.ค. ๖๐

173

๙ พ.ค. ๖๐

174

๙ พ.ค. ๖๐

175

๙ พ.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
น.ส.สิริอร ศรีหะทัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายภูวเรศ สมพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.คริษฐา ดาราศร
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือรวมกฎหมายในวงงานนิติบัญญัติ
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. พระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรรมาธิการ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๕๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

176

๙ พ.ค. ๖๐

177

๙ พ.ค. ๖๐

178

179

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายพิสุทธิ์ ภูทองโปร่ง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายวรัชย์ ชวพงศ์
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

๙ พ.ค. ๖๐

นายสิทธิพงษ์
เนื้อนาทองสกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙ พ.ค. ๖๐

น.อ.ตระกูล ทับทิมดี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. สาเนาพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

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

อนุญาต
9 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

๕๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

180 ๙ พ.ค. ๖๐
๑๘๑ ๙ พ.ค. ๖๐

๑๘๒

๙ พ.ค. ๖๐

183

๙ พ.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)
นายสาราญ มงคล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
9 พ.ค. 60
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0
9 พ.ค. 60
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
น.ส.ฐิติมา คะชะเสน - - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
9 พ.ค. 60
(1 วัน)
พล.ต.พิษณุ คามรี
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
9 พ.ค. 60
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
(1 วัน)
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๕๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

184

๑๑ พ.ค. ๖๐

นายวงศ์พัทย์ สระภู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

185

๑๑ พ.ค. ๖๐

นายชานนท์ บุญรัชกุล
ประชาชน

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

186

๑๑ พ.ค. ๖๐

น.ส.อัณณ์ชญา สุตนิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

187 ๑๑ พ.ค. ๖๐

พ.ต.สายคาเที่ยง
เนาวราช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

อนุญาต
11 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
11 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
11 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
11 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

๖๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

188

๑๑ พ.ค. ๖๐

นางกนกพร เอมอ่อน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

189

๑๑ พ.ค. ๖๐

190

๑๑ พ.ค. ๖๐

191

๑๑ พ.ค. ๖๐

พล.อ.สมศักดิ์
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
นิลบรรเจิดกุล
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายสิทธิพร ชุม่ มั่น
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายเสฎวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

192

๑๑ พ.ค. ๖๐

นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

-

-

-

-

-

-

๖๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

193

๑๕ พ.ค. ๖๐

194

๑๕ พ.ค. ๖๐

195

๑๕ พ.ค. ๖๐

196

๑๕ พ.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)
นายศักรินทร์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
เจริญเกียรติตรัย
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
15 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(1 วัน)
ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
15 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายณัฐวศักดิ์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พุทธจักรวาล
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
15 พ.ค. 60
สื่อมวลชน
(1 วัน)
นายปริญญา
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
จารยะเนติไท
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
15 พ.ค. 60
ประชาชน
(1 วัน)

๖๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

197

๑๖ พ.ค. ๖๐

นายมงคล ดารงศรี
กรรมาธิการ

198

๑๖ พ.ค. ๖๐

ผศ.บุญเจือ ถิ่นบุตร
อนุกรรมาธิการ

199

๑๖ พ.ค. ๖๐

200

๑๗ พ.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
กรรมาธิการ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
สานักพิมพ์สูตรไพศาล 2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

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

อนุญาต
16 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
16 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
16 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
17 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

๖๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

201

๑๗ พ.ค. ๖๐

นายชัชวาล วังศิริจนั ทร์ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

202

๑๗ พ.ค. ๖๐

203

๑๗ พ.ค. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

204

๑๗ พ.ค. ๖๐

พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

205

๑๗ พ.ค. ๖๐

พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

206

๑๗ พ.ค. ๖๐

นางอชิรญา ช้างสุวรรณ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
ลูกจ้างประจา สานักงาน 2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

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

๖๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

207

๑๗ พ.ค. ๖๐

นายอุดมศักดิ์ ศรีสทุ ิวา - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

208

๑๗ พ.ค. ๖๐

209

๑๗ พ.ค. ๖๐

น.ส.เบญจวรรณ
อ่านเปรื่อง
กรรมาธิการ
นางสุทธินี เมธีประภา
ประชาชน

210

๑๗ พ.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
3. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
5. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

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

๖๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

211

๑๗ พ.ค. ๖๐

212

๑๗ พ.ค. ๖๐

213

๑๗ พ.ค. ๖๐

214

๑๗ พ.ค. ๖๐

215

๑๗ พ.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายสุกฤษฎี
กิติศรีวรพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
2. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
3. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษาการ
น.ส.นารี คงทน
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
พล.ต.ไพโรจน์ มณีอ่อน 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
ดร.ปรัชญา
มหาวินิจฉัยมนตรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ว่าที่ ร.ต.ไพศาล
เอกคณิต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

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

-

-

อนุญาต
17 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
17 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
17 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๖๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

216

๑๗ พ.ค. ๖๐

นายทวียศ ศรีเกตุ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

217

๑๘ พ.ค. ๖๐

218

๑๘ พ.ค. ๖๐

นายแมน
ตระหง่านไพบูลย์
กรรมาธิการ
พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

219

๑๘ พ.ค. ๖๐

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษาการ
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
5. สาเนารายงานการประชุม สนช. (ชวเลข) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. สาเนาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐

พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

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

อนุญาต
18 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
18 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
18 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๖๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

220

๑๘ พ.ค. ๖๐

221

๑๘ พ.ค. ๖๐

222

๒๐ พ.ค. ๖๐

223

๒๒ พ.ค. ๖๐

224

๒๒ พ.ค. ๖๐

นายจิริทธิ์ผล
ภูวไชยจีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายบุญญพัฒน์
ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายวิทวัส บุญญสถิตย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
อนุกรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
- สาเนาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายทีด่ ิน พ.ศ. ๒๔๙๗
1. สาเนาพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๘
2. สาเนาพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
18 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
18 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
20 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)

๖๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

225

๒๒ พ.ค. ๖๐

226

๒๒ พ.ค. ๖๐

227

๒๒ พ.ค. ๖๐

228

๒๒ พ.ค. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

นางณัติกาญจน์
สูติพันธ์วิหาร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พล.ต.จารึก
อารีราชการัณย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นางกัญญารัตน์
ไพรสนธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

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

อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

-

-

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)

-

-

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

๖๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

229

๒๒ พ.ค. ๖๐

230

๒๒ พ.ค. ๖๐

นายฐนกริศน์
รัตนพงศ์กวี
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พล.ต.ต.มงกุฎ เจียรณัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

231

๒๓ พ.ค. ๖๐

พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

232

๒๓ พ.ค. ๖๐

นายสุรสิทธิ์ มุทุสาหิม
ประชาชน

233

๒๓ พ.ค. ๖๐

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณบุคคลในวงงานรัฐสภา -

234

๒๓ พ.ค. ๖๐

นายวรินทร์ เทียมจรัส
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
22 พ.ค. 60
(1 วัน)
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
22 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
23 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
2. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารบริหารเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
23 พ.ค. 60
(1 วัน)
- สาเนาข่าวในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เสด็จขึ้นครองราชย์
อนุญาต
เป็นพระมหากษัตริย์
23 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
23 พ.ค. 60
(1 วัน)

๗๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

235

๒๔ พ.ค. ๖๐

พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุกรรมาธิการ

236

๒๔ พ.ค. ๖๐

น.ส.อาไพพรรณ นีสกุล
กรรมาธิการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

237

๒๔ พ.ค. ๖๐

น.ส.เกณิกา เฟื่องฟู
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

238

๒๔ พ.ค. ๖๐

นายสุพัฒ มูลพฤกษ์
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

239

๒๔ พ.ค. ๖๐

ผศ.บุญเจือ ถิ่นบุตร
ประชาชน

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

240

๒๕ พ.ค. ๖๐

นายอิทธิศักดิ์
วัฒนะบุตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
24 พ.ค. 60
(1 วัน)
อนุญาต
25 พ.ค. 60
(1 วัน)

๗๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

241

๒๕ พ.ค. ๖๐

นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง
กรรมาธิการ

242

๒๕ พ.ค. ๖๐

นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

243

๒๖ พ.ค. ๖๐

นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

244

๒๖ พ.ค. ๖๐

245

๒๖ พ.ค. ๖๐

น.ส.อิศราพร
พร้อมเพรียงพันธุ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ดร.โยธิน มานะบุด
กรรมาธิการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อนุญาต
พ.ศ. ๒๕๖๐
25 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
25 พ.ค. 60
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(1 วัน)
- สาเนาบันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๘
อนุญาต
26 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
26 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
อนุญาต
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
26 พ.ค. 60
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
(1 วัน)
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

246

๒๖ พ.ค. ๖๐

247

๒๖ พ.ค. ๖๐

248

๒๖ พ.ค. ๖๐

249

๒๖ พ.ค. ๖๐

250

๒๙ พ.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)
นายชลิต แก้วจินดา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุญาต
กรรมาธิการ
26 พ.ค. 60
(1 วัน)
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
อนุญาต
กรรมาธิการ
26 พ.ค. 60
(1 วัน)
นายบุญญภัทร ชูเกียรติ 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามหมวดตัวอักษร ก- ฮ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
26 พ.ค. 60
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
(1 วัน)
นายเสกสรร
- สาเนาหนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
เอกวิริยะวิทย์
26 พ.ค. 60
ข้าราชการ สานักงาน
(1 วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา
นายจักรพันธ์ ใจงาม
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
ประชาชน
29 พ.ค. 60
(1 วัน)

๗๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

251

๓๑ พ.ค. ๖๐

252

๓๑ พ.ค. ๖๐

253

๓๑ พ.ค. ๖๐

254

๓๑ พ.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)
ร.ต.อ.ณัฐวรรธ
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วกับการปกครอง
31 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
นางสุชาดา
- หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
อนุญาต
นันทะพานิชสกุล
31 พ.ค. 60
กรรมาธิการ
(1 วัน)
น.ส.ณัฎฎทิตา
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
อนุญาต
รัตนวีรเมธีกุล
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 31 พ.ค. 60
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
31 พ.ค. 60
พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
4. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

๗๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

255

๓๑ พ.ค. ๖๐

พ.อ.สิรภพ พูลเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

256

๑ มิ.ย. ๖๐

พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
อนุกรรมาธิการ

257

๑ มิ.ย. ๖๐

พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัรฐสภา

258

๑ มิ.ย. ๖๐

258

๒ มิ.ย. ๖๐

น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวฺสภา
ผศ.บุญเจือ ถิ่นบุตร
อนุกรรมาธิการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
อนุญาต
31 พ.ค. 60
(1 วัน)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
๑ มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
๑ มิ.ย. ๖๐
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
(1 วัน)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารง
๑ มิ.ย. ๖๐
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
(1 วัน)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
2. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
2 มิ.ย. ๖๐
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
(1 วัน)

๗๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

260

๒ มิ.ย. ๖๐

261

๕ มิ.ยง ๖๐

262

๕ มิ.ย. ๖๐

263

๕ มิ.ย. 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)
นายขวัญชัย โชติพันธุ์ 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
2 มิ.ย. ๖๐
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
(1 วัน)
ร.ต.อ.ณัฐพล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สระทองขาว
ระบบการชาระเงิน พ.ศ. ....
5 มิ.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(1 วัน)
นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 มิ.ย. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
นางแก้ว นวลฉวี
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
5 มิ.ย. ๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

๗๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

264

๕ มิ.ย. ๖๐

265

๕ มิ.ย. ๖๐

266

๕ มิ.ย. ๖๐

267

๕ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี 1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กรรมาธิการ
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
น.ส.ลัดดาวัลย์
สมบูรณ์กิจชัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน
มาตรา ๑๕ หมวด ๗ บทกาหนดโทษ

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

-

-

-

-

-

-

๗๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

268

๖ มิ.ย. ๖๐

269

๖ มิ.ย. ๖๐

270

๖ มิ.ย. ๖๐

271

๖ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
ดร.โยธิน มานะบุด
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กรรมาธิการ
นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

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

-

-

-

-

-

-

๗๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

272

๖ มิ.ย. ๖๐

นายจารุกร แม้นจริง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

273

๖ มิ.ย. ๖๐

274

๖ มิ.ย. ๖๐

275

๖ มิ.ย. ๖๐

นางกาญจนาภรณ์
เลิศลอย
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กร
กรรมาธิการ
จัดสรรคลื่นความถีแ่ ละกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
รศ.ดร.ธัชพันธ์ ยอดทอง 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุกรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

อนุญาต
6 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

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

-

-

-

-

-

-

๗๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

276

๖ มิ.ย. ๖๐

นายธวัชชัย พันธุรัตน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

277

๗ มิ.ย. ๖๐

278

๗ มิ.ย. ๖๐

279

๗ มิ.ย. ๖๐

น.ส.สิริกานต์
กาญจนโสภาค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
น.ส.รุ่งรัตน์ มาพร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายรุ่งเพชร งามพร้อม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

อนุญาต
6 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
7 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
7 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

280

๗ มิ.ย. ๖๐

นายนภดล สะวิดามัน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

281

๗ มิ.ย. ๖๐

282

๗ มิ.ย. ๖๐

283

๗ มิ.ย. ๖๐

นายอรรถพล
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อุดมกิจโอฬาร
กรรมาธิการ
น.ส.ปนัดดา
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
เกษมสุขวิวฒ
ั นะ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อนุกรรมาธิการ

284

๗ มิ.ย. ๖๐

นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

-

-

๘๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

285

๗ มิ.ย. ๖๐

ดร.สุชาดา
เมฆรุ่งเรืองกุล
กรรมาธิการ

286

๘ มิ.ย. ๖๐

ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

287

๘ มิ.ย. ๖๐

พ.อ.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

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

อนุญาต
8 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
8 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

288

๘ มิ.ย. ๖๐

รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

289

๘ มิ.ย. ๖๐

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

290

๘ มิ.ย. ๖๐

จ.อ.กิตติพนธ์
แสนหลวง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

291

๘ มิ.ย. ๖๐

น.อ.สมเจตน์ คงรอด
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

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

๘๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

292

๘ มิ.ย. ๖๐

นายสราวุธ มีคุณสมบัติ - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

293

๘ มิ.ย. ๖๐

นายสมคิด ชัยกะเสวี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

294

๘ มิ.ย. ๖๐

295

๘ มิ.ย. ๖๐

296

๘ มิ.ย. ๖๐

1. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ร.ท.ธีรธรรม
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พ.อ.กิติพงษ์ จุลพงษ์
- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

-

-

-

-

-

-

๘๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

297

๘ มิ.ย. ๖๐

298

๘ มิ.ย. ๖๐

299

๘ มิ.ย. ๖๐

300

๙ มิ.ย. ๖๐

301

๙ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

น.ส.จารุวรรณ ชินเขว้า - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายชานนท์ บุญรัชกุล - หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ประชาชน
น.อ.นันทิพัฒน์
วงศ์ยะลา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.โฉมเฉลา
เอี่ยมไพโรจน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.อัณณิชญา สุตนิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย (ฉบับที่ ๑๗)
พ.ศ. ๒๕๖๐
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ

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

-

-

๘๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

302

๙ มิ.ย. ๖๐

303

๑๒ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ร.ต.หญิง ปาณิสรา
อยู่ทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายเกรียงศักดิ์
ท้าวเนวงศ์
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
- สาเนาการแปรญัตติรา่ งพระราชบัญญัติภาษีทดี่ ินและสิง่ ปลูกสร้าง
พ.ศ. ....
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
9 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๘๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
7. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลาย
ล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
8. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
9. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....

304

๑๒ มิ.ย. ๖๐

นายสัก กอแสงเรือง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

305

๑๒ มิ.ย. ๖๐

นายชานนท์ บุญรัชกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

306

๑๒ มิ.ย. ๖๐

นายวรพล
กิตติรตั วรางกูร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ....

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

อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

๘๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

307

๑๒ มิ.ย. ๖๐

น.ส.ประพิณ
ประดิษฐากร
ประชาชน

308

๑๒ มิ.ย. ๖๐

นางณัติกาญจน์
สูติพันธ์วิหาร
ประชาชน

309

๑๒ มิ.ย. ๖๐

นายอุทาร พิชญาภรณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือรวมประกาศ คาสั่ง ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

-

-

อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

310

๑๓ มิ.ย. ๖๐

พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
กรรมาธิการ

311

๑๓ มิ.ย. ๖๐

นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

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

อนุญาต
13 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

อนุญาต
13 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๘๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

312

๑๓ มิ.ย. ๖๐

นายประสงค์ อินทร์ขุน
ประชาชน

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

313

๑๓ มิ.ย. ๖๐

314

๑๓ มิ.ย. ๖๐

315

๑๓ มิ.ย. ๖๐

น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ สานักงาน
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
นายธีระยุทธ วานิชชัง 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
น.อ.อรรณพ แจ่มศรีใส 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

อนุญาต
13 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๐

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

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

316

๑๔ มิ.ย. ๖๐

นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

317

๑๔ มิ.ย. ๖๐

318

๑๔ มิ.ย. ๖๐

319

๑๔ มิ.ย. ๖๐

320

๑๔ มิ.ย. ๖๐

นายสุกฤษฎี
กิติศรีวรพันธุ์
กรรมาธิการ
พล.ต.นภดล โรจนวิภาต 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. ....
นายปราโมทย์คริษฐ
1. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ิธพี ิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑
อนุญาต
ธรรมคุณากร
2. สาเนาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 14 มิ.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
(1 วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
14 มิ.ย. ๖๐
2. สาเนาประกาศคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(1 วัน)

-

-

-

-

๙๑

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

321

๑๔ มิ.ย. ๖๐

322

๑๔ มิ.ย. ๖๐

323

๑๕ มิ.ย. ๖๐

324

๑๕ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
นายพบพงษ์ ชยานุสนธิ์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
น.ส.สิริกานต์
กาญจนโสภาค
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายธีร์ วรสิริธาดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
- สาเนาเอกสารการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

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

อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
15 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
15 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๙๒

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
ร.ท.ธีรธรรม
วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

325

๑๕ มิ.ย. ๖๐

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

326

๑๕ มิ.ย. ๖๐

327

๑๕ มิ.ย. ๖๐

นายสราวุธ มีคุณสมบัติ - สาเนาดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
กรรมาธิการ

328

๑๕ มิ.ย. ๖๐

นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน

329

๑๖ มิ.ย. ๖๐

ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

1. สาเนาดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผูร้ ักษาการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
2. หนังสือรวมกฎหมายปกครอง

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

-

-

-

-

อนุญาต
16 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

330

๑๖ มิ.ย. ๖๐

331

๑๖ มิ.ย. ๖๐

332

๑๖ มิ.ย. ๖๐

333

๑๙ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รกั ษาการ
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
นายชัชวาล คุณค้าชู
1. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษาการ
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
นายปรเมตร หลักแหลม - สาเนาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ....
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นายทัศวัศ
ทัศนไตรลักษณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)

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

-

-

อนุญาต
16 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
16 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๙๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

334

๒๐ มิ.ย. ๖๐

335

๒๐ มิ.ย. ๖๐

336

๒๑ มิ.ย. 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)
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี - วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
20 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษาการ
20 มิ.ย. ๖๐
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(1 วัน)
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
นายกฤษฎา วามะศิริ
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
21 มิ.ย. ๖๐
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
(1 วัน)
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

๙๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

337

๒๒ มิ.ย. ๖๐

พ.ต.ณรงค์ ศรีทอง
ประชาชน

338

๒๒ มิ.ย. ๖๐

ผศ.บุญเจือ ถิ่นบุตร
อนุกรรมาธิการ

339

๒๓ มิ.ย. ๖๐

น.ส.อัณณิชญา สุตนิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

340

๒๓ มิ.ย. ๖๐

นางพวงทอง อ่อนสระ
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
5. สาเนาเอกสารกฎหมายค้าประกัน
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. ....

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

อนุญาต
22 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
22 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
23 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
23 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

๙๖

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

341

๒๗ มิ.ย. ๖๐

342

๒๗ มิ.ย. ๖๐

343

๒๗ มิ.ย. ๖๐

พล.ต.จารึก
อารีราชการัณย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายบุญสงค์ ลาคา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

ลาดับที่

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
2. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
3. ดัชนีกฎหมายไทย จาแนกตามผู้รักษาการ
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๐

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

-

-

-

-

๙๗

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

344

๒๗ มิ.ย. ๖๐

345

๒๗ มิ.ย. ๖๐

346

๒๘ มิ.ย. ๖๐

347

๒๘ มิ.ย. ๖๐

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี 1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ ประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙
นายเสฎฐวุฒิ
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
วงศ์เลอวุฒิ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่ง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ทางการเมือง พ.ศ. ....
พล.ต.นภดล โรจนวิภาต - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
นายอุดม พรมพันธ์ใจ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

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

อนุญาต
27 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
27 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
อนุญาต
28 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

อนุญาต
28 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)

-

-

๙๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

348

๒๘ มิ.ย. ๖๐

349

๒๙ มิ.ย. ๖๐

350

๓๐ มิ.ย. ๖๐

351

๓๐ มิ.ย. ๖๐

352

๓๐ มิ.ย. 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)
นายสุกฤษฎิ์
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
อนุญาต
กิติศรีวรพันธุ์
28 มิ.ย. ๖๐
กรรมาธิการ
(1 วัน)
นายมูลศักดิ์ ดีมาก
- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
29 มิ.ย. ๖๐
(1 วัน)
นายเอกพงษ์
1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
อนุญาต
ชนะพัฒนา
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ ( มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐)
30 มิ.ย. ๖๐
ประชาชน
(1 วัน)
นายบุญมา เตชะวณิช - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
30 มิ.ย. ๖๐
พ.ศ. ๒๕๖๐
(1 วัน)
นายเสฎฐวุฒิ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
วงศ์เลอวุฒิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตัง้ พ.ศ. ....
30 มิ.ย. ๖๐
บุคคลในวงงานรัฐสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(1 วัน)
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....

๙๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

353

๓๐ มิ.ย. ๖๐

พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง - ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เดือน มิถนุ ายน ๒๕๖๐

354

๓๐ มิ.ย. ๖๐

นายปิยชน ธรรมชาติ
ประชาชน

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ....

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

๑๐๐
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน 7 ราย

ลาดับที่
355
356
357
358

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
3 เม.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

นายวีรศักดิ์ เทียนทอง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
25 เม.ย. 60 น.ส.มาณริกา จันทาโก
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
25 เม.ย. 60 น.ส.ภรภัค พูลเกษม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
25 เม.ย. 60 น.ส.อริษา ทองทัทบทิม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557
- หนังสือ English for Study visit
- หนังสือ English for Study visit
- หนังสือ English for Study visit

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
3 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๐๑

ลาดับที่
359

360

361

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

25 เม.ย. 60 น.ส.พรรษพร
แก้วเกิดเถื่อน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
12 มิ.ย. 60 นางวรรณา
พุทธลีลาศ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
14 มิ.ย. 60 นางวรรณา
พุทธลีลาศ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือ English for Study visit

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557

อนุญาต
12 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

- หนังสือรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ประจาสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557

อนุญาต
14 มิ.ย. ๖๐
( 1 วัน)

-

-

๑๐๒
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน 12 ราย

ลาดับที่
362
363

364

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

5 เม.ย. 60

นายประมุท สูตะบุตร
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
18 เม.ย. 60 นางวิมลมาศ คงสุข
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

21 เม.ย. 60 นายปวีน กุมาร
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
20 เม.ย. ๖๐
( 16 วัน)
อนุญาต
25 เม.ย. ๖๐
( 7 วัน)

- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 37/2558 วันศุกร์ที่ 19 มิถนุ ายน 2556 ถึง
ครั้งที่ 79/2559 วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
1. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
2. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 17/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
3. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 20/2560 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติในการ
อนุญาต
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมาย 24 เม.ย. ๖๐
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 30)
( 4 วัน)
พ.ศ. ๒๕๕8)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

๑๐๓

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

365

16 พ.ค. 60

366

19 พ.ค. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นางพิมพ์รวีย์
สุจนิ ดาวัฒน์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายกมลภพ บุญมา
นักศึกษาสานักอบรม
ศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 13/2560 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
2. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครัง้ ที่ 14/2560 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
1. สาเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. .... (พ.ศ. 2542)
2. สาเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551)
3. สาเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552)
4. สาเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....((ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2556)
5. สาเนาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2558

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
25 พ.ค. 60
(10 วัน)
อนุญาต
30 พ.ค. 60
(11 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

๑๐๔

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

367

8 มิ.ย. 60

368

9 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
6. สาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผบู้ ริโภค
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2551)
7. สาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผู้บริโภค
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2551) ((ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)
8. สาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีผู้บริโภค
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2556)

นายปราโมทย์
เสถียรรัตน์
รองอธิบดี รักษาราชการ
แทนอธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณะสุข
นายประเสริฐ บุญเรือง - สาเนาร่างพระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2551)
เลขาธิการสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ

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

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
13 มิ.ย. 60
(6 วัน)

-

-

อนุญาต
13 มิ.ย. 60
(6 วัน)

-

-

๑๐๕

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

369

13 มิ.ย. 60

370

13 มิ.ย. 60

371

16 มิ.ย. 60

372

21 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

อนุญาต
14 มิ.ย. 60
(2 วัน)
- สาเนาใบประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก
อนุญาต
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ครั้งที่ 36/2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 60
15 มิถุนายน 2560
(6 วัน)

-

-

-

-

- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดคลื่น
ความถี่ และกากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

-

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

ร้อยตารวจโท ไกรสร
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
มีแสง
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2559)
นักศึกษาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นายวัชระ เพชรทอง
- สาเนาบันทึกการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
อดีตสมาชิกรัฐสภา
ครั้งที่ 30/2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
พลเอก สมเจตน์
บุญถนอม
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
นายเมถุน ครุศาสตร์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. 60
(2 วัน)

อนุญาต
26 มิ.ย. 60
(6 วัน)

๑๐๖

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

373

21 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นางสาวนงนุช เจตินัย
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....(พ.ศ.
๒๕๕๑)

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
26 มิ.ย. 60
(6 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

๑๐๗
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ 3 จานวน 6 ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

374

19 พ.ค. 60

375

2 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
นายกมลภพ บุญมา
นักศึกษาสานักอบรม
ศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 5)
2. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาสาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค พ.ศ. .... (พ.ศ. 2551)
3. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาสาเนาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556)
นายอรรณพ อารัญญิก - สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ประธานกลุม่ อุตสาหกรรม ร่างพระราชบัญญัติเครือ่ งสาอาง พ.ศ. .... (พ.ศ. 2558)
เครื่องสาอาง สภา
อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
25 พ.ค. 60
(6 วัน)

อนุญาต
8 มิ.ย. 60
(6 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

๑๐๘

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

376

2 มิ.ย. 60

377

8 มิ.ย. 60

378

9 มิ.ย. 60

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ชื่อ – นามสกุล/
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
น.ส.ดาวน้อย
1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
สุทธินิภาพันธ์
ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
8 มิ.ย. 60
ผู้อานวยการยาสูบ โรงงาน
(พ.ศ. 2560)
(6 วัน)
ยาสูบ กระทรวงการคลัง 2. สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
นายปราโมทย์
1. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
เสถียรรัตน์
ร่างพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. .... 13 มิ.ย. 60
รองอธิบดี รักษาราชการ
(พ.ศ. 2556)
(5 วัน)
แทนอธิบดีกรมการ
2. สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แพทย์แผนไทยและ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. .... สภานิติบญ
ั ญัติ
การแพทย์ทางเลือก
แห่งชาติ
กระทรวงสาธารณะสุข
นายประเสริฐ บุญเรือง - สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
อนุญาต
เลขาธิการสานักงาน
ร่างพระราชบัญญัตลิ กู เสือ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2551)
13 มิ.ย. 60
ลูกเสือแห่งชาติ
(5 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

-

-

-

-

๑๐๙

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

379

12 มิ.ย. 60

ชื่อ – นามสกุล/
ตาแหน่งของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

ร้อยตารวจโท ไกรสร
- สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
มีแสง
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
นักศึกษาสถาบัน
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2559)
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง
ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้
(วัน)
อนุญาต
14 มิ.ย. 60
(2 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
บางส่วน /
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

-

-

