รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ 4 (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ 4
(๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน 361 ราย
โดยแยกประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้

ลาดับ

ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

จานวน
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
(เรื่อง)
อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

รวม

๑

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๕

๔.๑๖

๒๕

-

-

-

๒

อดีตสมาชิกวุฒิสภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๕

๑.๓๙

๕

-

-

-

๓

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

๔๓

๑๑.๙๑

๖๖

-

-

-

๔

บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘๙

๕๒.๓๕

๓๓๑

-

-

-

๕

ศาล

๑

๐.๒๘

๑

-

-

-

๖

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

๑๐

๒.๗๗

๒๓

-

-

-

๗

หน่วยงานราชการภายใน

๖๔

๑๗.๗๓

๗๙

-

-

-

๘

นิสิต/นักศึกษา

๔

๑.๑๑

๖

-

-

-

๙

ประชาชน/สื่อมวลชน

๓๐

๘.๓๑

๗๐

-

-

-

รวม

๓๖๑

๑๐๐

๖๐๖

-

-

-

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน 2559)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แสดงประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร

ร้อยละ ๘.๓๑

ร้อยละ ๔.๑๖
ร้อยละ ๑.๓๙

ร้อยละ ๑.๑๑
ร้อยละ ๑๑.๙๑
ร้อยละ ๑๗.๗๓
ร้อยละ ๒.๗๗
ร้อละ ๐.๒๘

ร้อยละ ๕๒.๓๕

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร้อยละ 4.16
อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร้อยละ 1.39
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ร้อยละ 11.91
บุคคลในวงงานรัฐสภา ร้อยละ 52.35
ศาล ร้อยละ 0.28
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 2.77
หน่วยงานราชการภายใน ร้อยละ 17.73
นิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 1.11
ประชาชน/สื่อมวลชน ร้อยละ 8.31

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ลำ

ดบั

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จานวน ๖๐๖ เรื่อง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๗ ประเภท ดังนี้
ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต

อนุญำต
บำงส่วน

(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑๓๘ ๒๙๗
-

(เรื่อง)
-

๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑ สาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ
(รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ สาเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๔ สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ
๑.๕ สาเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ พระราชบัญญัติ
๑.๖ สาเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๗ หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
๑.๘ สาเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๙ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๐ หนังสือสรุปสาระสาคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๑ สาเนาเอกสารเกีย่ วกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
1.12 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
1.13 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๑.๑๓ สาเนาสารบบร่างกฎหมายทีผ่ ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ดบั
ลำ

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.2 สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.3 สาเนาทะเบียนประวัติของอดีตสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ
๓ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทู้ถาม
๓.๑ สาเนากระทู้ถาม
๓.๒ สาเนาบัญชีสารบบกระทู้ถาม
๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทางาน
๔.๑ สาเนารายงานการประชุม
๔.๒ สาเนาบันทึกการประชุม
๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๕.๑ สาเนาพระราชบัญญัติ
๕.๒ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
๕.๓ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
๕.๔ หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
๕.๕ หนังสือรวมกฎหมายประจาปี
๕.๖ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
๕.๗ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕.๘ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติแห่งชาติ
(ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ. 2559
๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๖.๑ หนังสือสรุปผลงานประจาปี
๖.๒ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๖.๓ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเบื้องต้น)

อนุญำต
บำงส่วน
(เรื่อง) (เรื่อง)

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต
(รำย) (เรื่อง)
๗
๑๒

-

-

๓

๓

-

-

๑๗

๒๓

-

-

๑๑๒

๑๖๘

-

-

๖

๗

-

-

ดบั
ลำ

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

อนุญำต
บำงส่วน
(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

จำนวน อนุญำต ไม่อนุญำต

๖.๔ หนังสือรวมกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๕ หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๖ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๖.๗ หนังสือวุฒิสภากับงานกลั่นกรองกฎหมาย (ฉบับสมบูรณ์)
๖.๘ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๑๐ หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๖.๑๑ หนังสือรวมระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๑๒ หนังสือคู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖.๑๓ หนังสือข้อบังคับสโมสรรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖
๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น
๔๘
๗.๑ วารสาร จุลนิติ/สารวุฒิสภา
๗.๒ หนังสือศัพท์และสานวนข้อบังคับการประชุม
๗.๓ หนังสือศัพท์และสานวนรัฐธรรมนูญ
๗.๔ หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน
๗.๕ สาเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี
๗.๖ หนังสือรวมคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๗.๗ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชือ่ ตาแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
(ฉบับภาษาอังกฤษ)
๗.๘ สาเนาดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
๗.๙ สาเนาระเบียบปฏิบัติในการควบคุม เก็บรักษา และใช้งาน
เอกสารทางราชการที่เป็นชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด)
ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7.10 สาเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
7.11 สาเนาระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในบิเวณรัฐสภา
7.12 สาเนาข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและข้อมูลสถานภาพ /รายงาน
ด้านการเงินบริษัทฮัทชิสัน จากัด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙
๗.12 สาเนาคาสั่ง คสช. มาตรา ๔๔ ให้จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
รวม
๓๖๑

๙๖

-

-

๖๐๖

-

-

จำนวน (รำย)

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ขอ ในไตรมำสที่ ๔
(๑ กรกฎำคม - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙) ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตำมมำตรำ ๑๑ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยแยกกำรให้บริกำรจำกสำนักต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้

ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

สำนัก

จำนวน (รำย)

สำนักประชำสัมพันธ์
สำนักบริหำรงำนกลำง
สำนักวิชำกำร
สำนักกำรประชุม
สำนักกรรมำธิกำร ๑
สำนักกรรมำธิกำร ๒
สำนักกฎหมำย
สำนักภำษำต่ำงประเทศ
สำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข
รวม

จำนวน (เรื่อง)
12
13
6
23
14
6
514
10
8
606

10
8
5
22
11
4
292
3
6
361

สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แยกตามสานักผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสาร
600

จำนวน (รำย)

500

จำนวน (เรื่อง)

514

400

292

300
200
100
0

10 12

8 13

56

22 23 11 14

4 6

3 10 6 8

รายงานผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของสานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รวมทั้งหมด มีผู้ขอข้อมูลจานวน 361 ราย 606 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกฎหมาย จานวน ๒๙๒ ราย

ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๔ ก.ค. ๕๙ นายสมคิด ชัยกะเสวี
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 2559)
อนุญาต
ประชาชน
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 1๒ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙)
๔ ก.ค. ๕๙
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙)
(๑ วัน)
๔ ก.ค. ๕๙ นายชานาญ ทรงศร
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 2559)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๔ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๕ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 2559)
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ๕ ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(๑ วัน)
๕ ก.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการประกอบกิจการ
๕ ก.ค. ๕๙
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑ วัน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-๒-

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๕

๕ ก.ค. ๕๙ พล.ต.พิเชษฐ์ คงศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖

๖ ก.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗

๗ ก.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘

๗ ก.ค. ๕๙ นาวาตรี วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
- สาเนาพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓

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

อนุญาต
๕ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
๖ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๗ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-๓-

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๙

๗ ก.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล - - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐

๘ ก.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๑๑

๘ ก.ค. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๒

๘ ก.ค. ๕๙ พล.ท.กิติกร ธรรมนิยาย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓

๘ ก.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาระเบียบปฏิบัติในการควบคุม เก็บรักษา และใช้งาน
เอกสารทางราชการที่เป็นชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด)
ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-๔-

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนทางถนนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๑๔

๘ ก.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๕

๑๑ ก.ค. ๕๙ นายพรเทพ อัครวรกุลชัย - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖

๑๑ ก.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิวิภัณฑ์
- - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

อนุญาต
๘ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๑๑ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
1๑ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-๕อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๗ ๑๑ ก.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
1๑ ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๘ ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.อ.สกล ชืน่ ตระกูล
- สาเนาพระราชบัญญัตปิ ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
12 ก.ค. ๕๙
แห่งชาติ
(๑ วัน)
๑๙ ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายสุรพล ทิพย์เสนา
- หนังสือรวมคาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อนุญาต
กรรมาธิการ
12 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๐ ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายไพบูลย์
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
สถาปนาวิสุทธิ์
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 12 ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)
๒๑ ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง - - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
12 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๒ ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.ท.ดร.พิษณุ คามรี - - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
12 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-๖อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๓ ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายยุทธ ลิมป์ศิระ
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
12 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๔ ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ไพรีระย่อเดช
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
12 ก.ค. ๕๙
กรรมาธิการ
(๑ วัน)
๒๕ ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการประกอบกิจการ
12 ก.ค. ๕๙
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(๑ วัน)
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตกิ ารบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖ ๑๓ ก.ค. ๕๙ น.ส.หทัยรัตน์ นิลศรี
- หนังสือข้อบังคับสโมสรรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
13 ก.ค. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)

-๗อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๗ ๑๓ ก.ค. ๕๙ พล.ท.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
13 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘ ๑๓ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา 13 ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๒๙ ๑๓ ก.ค. ๕๙ นายนัฎฐกลป์
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
อนุญาต
ปฏิพัชวรากรณ์
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 13 ก.ค. ๕๙
ข้าราชการ สานักงาน
(๑ วัน)
เลขาธิการวุฒิสภา
๓๐ ๑๓ ก.ค. ๕๙ นายสุรเกียรติ ลิม้ เจริญ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา 13 ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๓๑ ๑๔ ก.ค. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์ - - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๓๒ ๑๔ ก.ค. ๕๙ นายเขมชาติ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
คณาภูเศรษฐ์
องค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการประกอบกิจการ
14 ก.ค. ๕๙
ประชาชน
(๑ วัน)

-๘-

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๓๓

๑๕ ก.ค. ๕๙

๓๔

๑๕ ก.ค. ๕๙

๓๕

๒๕ ก.ค. ๕๙

๓๖

๒๕ ก.ค. ๕๙

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พ.ท.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
น.ส.สุกัญญา สิรกิ ิจวณิชย์ - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
ไพรีระย่อเดช
บุคคลในวงงานรัฐสภา
น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

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

อนุญาต
15 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
15 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
25 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
25 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-๙อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๓๗ ๒๕ ก.ค. ๕๙ น.ส.นิภาพรรณ ไชยมงคล 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 25 ก.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๓๘ ๒๕ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
25 ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
๓๙ ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์
1. หนังสือข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยเครื่องแบบสมาชิกรัฐสภา
อนุญาต
พุทธจักรวาล
พ.ศ. ๒๕๒๖
26 ก.ค. ๕๙
สื่อมวลชน
2. หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกรัฐสภา
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑๐ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๔๐ ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ประชาชน
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
26 ก.ค. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตโิ รคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๑ ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายอัครพิสุทธ์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
โกเศยะโยธิน
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
26 ก.ค. ๕๙
ประชาชน
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๒

๒๖ ก.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร รุจธิ ารงกุล - - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๔๓

๒๗ ก.ค. ๕๙ นายสิทธิชัย ศรีไหม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๗ ก.ค. ๕๙ พ.ต.ท.ปุณณวิช
อรรคนันท์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๔๔

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๗
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

อนุญาต
26 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
27 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
27 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๑๑ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๔๕

๒๗ ก.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
กรรมาธิการ

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

๔๖

๒๗ ก.ค. ๕๙ นายเอกรินทร์
ลัทธศักย์ศริ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๘ ก.ค. ๕๙ นายชานาญ ทรงศร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๒๘ ก.ค. ๕๙ นายเขมชาติ
คณาภูเศรษฐ์
ประชาชน
๒๘ ก.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร์ ชูเกียรติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๔๗

๔๘
๔๙

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

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
27 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
27 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๑๒ -

ลาดับที่
๕๐

๕๑

๕๒
๕๓

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๘ ก.ค. ๕๙ นายแมน
ตระหง่านไพบูลย์
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ต.กาพล
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
โกศลานันท์
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 28 ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(๑ วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๙ ก.ค. ๕๙ นายเสฎฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๙ ก.ค. ๕๙ ดร.โยธิน มานะบุญ
1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 29 ก.ค. ๕๙
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

-

-

-

-

-

-

- ๑๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๕๔ ๒๙ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 29 ก.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(๑ วัน)
๕๕

๒๙ ก.ค. ๕๙ นายจิรพันธ์ ทองบุญเรือง - หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๕๖

๒๙ ก.ค. ๕๙ น.ต.วิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๕๗

๒๙ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

1. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
พ.ศ. ๒๕๒๘
2. สาเนาพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๒๒
3. สาเนาพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 29 ก.ค. ๕๙
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(๑ วัน)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)

-

-

-

-

-

-

- ๑๔ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๕๘

๒๙ ก.ค. ๕๙ นายราเมศ ลิ่มสกุล
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๕๙

๒๙ ก.ค. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์
วรมงคลชัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๐

๒๙ ก.ค. ๕๙ พ.อ.พุฒิพงษ์ ชีพสมุทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๑

๒๙ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๖๒

๑ ส.ค. ๕๙ ผศ.วิวฒ
ั น์ชัย กุลมาตย์
กรรมาธิการ

1. สาเนาพระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
2. สาเนาพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พุทธศักราช ๒๔๘๑
3. สาเนาพระราชบัญญัติสง่ ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
29 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
1 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๑๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๖๓

๑ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๔

๑ ส.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์ ผมหอม 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๖๕

๑ ส.ค. ๕๙ นายวิทยา ฉายสุวรรณ
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑ ส.ค. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธ์สนิ ธุ์
รุง่ เรือง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิวลักษณ์
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑ ส.ค. ๕๙ นายอรัญ พันธุมจินดา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๖๖
๖๗
๖๘

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๑๖ -

ลาดับที่
๖๙
๗๐

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒ ส.ค. ๕๙ นายสนธิยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๑

๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.ฐิติมา คะชะเสน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๒

๒ ส.ค. ๕๙ นายสถิรภาค อ่อนวิเชียร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๓

๒ ส.ค. ๕๙ นายธนพล ผลพาณิชย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๔

๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.ประพิณ
ประดิษฐากร
ประชาชน

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
2. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

-

-

-

-

- ๑๗ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๗๕

๒ ส.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๗๖

๒ ส.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๗

๒ ส.ค. ๕๙ นายเทอดชัย เพ่งไพฑูรย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๗๘

๒ ส.ค. ๕๙ พล.อ.รัชกฤต
กาญจนวัฒน์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๘)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๘)
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกาหนด
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙

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

-

-

อนุญาต
2 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
2 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๑๘ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๗๙

๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.กษมา สุขนิวัฒน์ชัย
ประชาชน

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. 2557
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๘๐

๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

๘๑

๓ ส.ค. ๕๙ นายพิสัณห์โชค รตารุณ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

๘๒

๓ ส.ค. ๕๙ พ.อ.สุวรรณชัย ชะเอม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๓

๓ ส.ค. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.สานิต
บุญยะวุฒกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

อนุญาต
2 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
3 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
3 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
3 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๑๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๘๔

๓ ส.ค. ๕๙ นายนพดล สะวิคามิน - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุกรรมาธิการ

๘๕

๓ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๘๖

๓ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล วังศิริจนั ทร์
กรรมาธิการ

๘๗

๓ ส.ค. ๕๙ พ.ต.ต.ปุณณวิช
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อรรคนันท์
ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓ ส.ค. ๕๙ นายประณีน เฟื่องอารมณ์- - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุกรรมาธิการ

๘๘
๘๙

๓ ส.ค. ๕๙ นายจักรพันธ์ ใจงาม
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘

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

- ๒๐ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๙๐

๓ ส.ค. ๕๙

๙๑

๓ ส.ค. ๕๙

๙๒

๓ ส.ค. ๕๙

๙๓

๓ ส.ค. ๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
กรรมาธิการ
3 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
น.ส.ฐิตตะวัน เฟื่องฟู
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 3 ส.ค. ๕๙
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
(๑ วัน)
น.ส.ปรียาภรณ์ ดวงพิกุล - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
3 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
นายปราโมทย์คริษฐ
1. สาเนาพระราชบัญญัตกิ ารแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔2
อนุญาต
ธรรมคุณากร
2. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
3 ส.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ๒๑ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๙๔

๔ ส.ค. ๕๙ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๕

๕ ส.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๙๖

๕ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล คุณค้าชู
อนุกรรมาธิการ

๙๗

๘ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิวลักษณ์
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘ ส.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
กรรมาธิการ
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

๙๘

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

อนุญาต
4 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
5 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
5 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๒๒ -

ลาดับที่
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๙ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
กรรมาธิการ
9 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๙ ส.ค. ๕๙ นายศิริชัย สาครรัตนกุล 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 9 ส.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๙ ส.ค. ๕๙ นายบวร บุญลพ
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙) 9 ส.ค. ๕๙
อัยการสูงสุด
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
6. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
7. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒๓ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๐๒

๙ ส.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

๑๐๓

๙ ส.ค. ๕๙ นายยุทธนา ทัพเจริญ
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๑๐ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล วังศิริจนั ทร์ - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
กรรมาธิการ

๑๐๔

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)

๑๐๕

๑๐ ส.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร- - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๐๖

๑๐ ส.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์พล
ภูวไชยจีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๑ ส.ค. ๕๙ ดร.สกลรัตน์ รัตนดิลก
กรรมาธิการ

๑๐๗

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘

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

- ๒๔ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๐๘ ๑๑ ส.ค. ๕๙ พล.ร.อ.จักรชัย ภู่เจริญยศ - สาเนาพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. ๒๔๘๕
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
11 ส.ค. ๕๙
แห่งชาติ
(๑ วัน)
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑

๑๑๒

๑๑ ส.ค. ๕๙ นายพงศ์พิพัฒน์
- สาเนาบันทึกการลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
บัญชานนท์
สื่อมวลชน
๑๖ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
กรรมาธิการ

อนุญาต
11 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
16 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๖ ส.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 16 ส.ค. ๕๙
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖ ส.ค. ๕๙ นายเผ่าพันธุ์ ชอบน้าตาล 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙) อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
16 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๒๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๑๓

๑๗ ส.ค. ๕๙ นายเดช อิงคสิทธิ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๑๔

๑๗ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๑๕

๑๗ ส.ค. ๕๙ น.ส.ภมรมาศ จิตรอาพร - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๗ ส.ค. ๕๙ นายสืบศักดิ์ วุฒวิ รดิษฐ์ 1. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๑๖
๑๑๗

๑๑๘

๑๗ ส.ค. ๕๙ ดร.สุชาดา เมฆรุง่ เรืองกุล 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุกรรมาธิการ
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗ ส.ค. ๕๙ นางศรีวัลลภา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนันทกรรณ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

-

-

- ๒๖ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๑๙ ๑๗ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ... 17 ส.ค. ๕๙
แห่งชาติ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๒๐ ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายภูวเรศ สมพร
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
17 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๒๑ ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายภูศักดิ์ ธรรมศาล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
อนุกรรมาธิการ
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
17 ส.ค. ๕๙
2. วารสาร วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม (๑ วัน)
มิถุนายน 25๕๙
3. จุลสาร ออกเสียงประชามติ
๑๒๒ ๑๘ ส.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๒๓ ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
โกเศยะโยธิน
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
18 ส.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)

- ๒๗ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๒๔ ๑๘ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
แก้วทิพย์เนตร
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
18 ส.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๑ วัน)
พ.ศ. ....
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๒๕ ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๒๖ ๑๘ ส.ค. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - สาเนาคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มาตรา ๔๔
อนุญาต
กรรมาธิการ
ให้จดั การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๒๗ ๑๘ ส.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๒๘ ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
18 ส.ค. ๕๙

- ๒๘ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ....

๑๒๙

๑๘ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๐

๑๘ ส.ค. ๕๙ นายกิตติพงศ์ เฉลิมศรีสขุ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนากาหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการ

๑๓๑

๑๙ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิวลักษณ์
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ....

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

อนุญาต
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
19 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๒๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๓๒

๑๙ ส.ค. ๕๙ นายเลิศสิน
สุวรรณปทุมเลิศ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๓

๑๙ ส.ค. ๕๙ นายสิทธิโชค
คล้อยแสงอาทิตย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๓๔

๒๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.คริษฐา ดาราศร
ประชาชน

๑๓๕

๒๓ ส.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์พล
ภูวไชยจีรภัทร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕9)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
อนุญาต
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 19 ส.ค. ๕๙
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
4. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
22 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
23 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๓๐ -

ลาดับที่
๑๓๖
๑๓๗

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๓ ส.ค. ๕๙ น.ส.ระวีวรรณ ศรประทุม - สาเนาระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ข้าราชการ สานักงาน
ในบริเวณรัฐสภา
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๓ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี 2๕๕๘
กรรมาธิการ

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

๑๓๘

๒๓ ส.ค. ๕๙ นายภูวเรศ สมพร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๓๙

๒๓ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง อัครภรณ์
แสงเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมคาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

อนุญาต
23 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

๑๔๐

๒๓ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

อนุญาต
23 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๓๑ -

ลาดับที่
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕

๑๔๖

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๓ ส.ค. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
23 ส.ค. ๕๙
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา 24 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ส.พัชณียา คณานุรักษ์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2559) 24 ส.ค. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ส.ปรียาภรณ์ ดวงพิกุล 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
24 ส.ค. ๕๙
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๒๔ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
24 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.ฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนดการ 25 ส.ค. ๕๙
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๓๒ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๔๗ ๒๕ ส.ค. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร พึ่งทรัพย์ 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนดการ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25 ส.ค. ๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
๑๔๘ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนด
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
25 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๔๙ ๒๕ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
25 ส.ค. ๕๙
แห่งชาติ
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕9)
(๑ วัน)
4. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนด
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕๐ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2559) 25 ส.ค. ๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....

- ๓๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๑๕๑ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
25 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๕๒ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายสมชาย สหนันท์พร 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙) ๒๕ ส.ค. ๕๙
๑๕๓ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
อนุญาต
โกเศยะโยธิน
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
25 ส.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๑๕๔ ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙) 25 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
๑๕๕ ๒๕ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 25 ส.ค. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนด
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๕๖ ๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชกาหนด
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 25 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

- ๓๔ -

ลาดับที่
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๕ ส.ค. ๕๙ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๒๕ ส.ค. ๕๙ นายปราโมทย์คริษฐ
ธรรมคุณากร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.อรุณี อินทร์จุ้ย
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจติ อล

๒๖ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๒๖ ส.ค. ๕๙ นายศักรินทร์ พันสมตน
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๒๖ ส.ค. ๕๙ ร.ต.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

อนุญาต
26 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
26 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕8 26 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๓๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๖๓

๒๖ ส.ค. ๕๙ น.ส.ศรีรัตน์ งามนิสัย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๔

๒๖ ส.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๕

๒๖ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๖ ส.ค. ๕๙ นายณิริศ เสือยัน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๖๖

๑๖๗

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

-

-

-

-

อนุญาต
26 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
1. สาเนารายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อนุญาต
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
26 ส.ค. ๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
๒๙ ส.ค. ๕๙ น.ส.ระวีวรรณ ศรประทุม - หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิ ัญญัติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
แห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๙ ส.ค. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

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

- ๓๖ -

ลาดับที่
๑๖๘

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑ ก.ย. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธิ์สนิ ธุ์
รุง่ เรือง
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑ ก.ย. ๕๙ นายยุทธนา ทัพเจริญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๗๐

๑ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๑

๑ ก.ย. ๕๙ ร.ท.ธีรธรรม วรรณโกวิท
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๗๒

๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.เยาวเรศ ติ๊บบุญศรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๖๙

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

-

-

อนุญาต
๑ ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๓๗ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๗๓

๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐิติยา คะชะเสน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๗๔

๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์ คาแฝง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๗๕

๑ ก.ย. ๕๙ นายสัตยา อรุณธารี
ประชาชน

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๗๖

๑ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๗๗

๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๑๗๘

๑ ก.ย. ๕๙ นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๘ -

ลาดับที่
๑๗๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๘๐

๒ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

๑๘๑

๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.จารึก
อารีราชการัณย์
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ
๒ ก.ย. ๕๙ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๘๒

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทุนยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๕๘
2. สาเนาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ ้าม
เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....

อนุญาต
2 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
2 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
2 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๓๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๑๘๓

๒ ก.ย. ๕๙

๑๘๔

๒ ก.ย. ๕๙

๑๘๕

๓ ก.ย. ๕๙

๑๘๖

๕ ก.ย. ๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นายชานนท์ บุญรัชกุล
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
2 ก.ย. ๕๙
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
(๑ วัน)
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
6. ดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
7. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
น.ท.สมพล มหาสิงห์
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
2 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
น.อ.หนึ่ง กาญจนนัมพะ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
3 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
นาวาเอกหญิง จิตศิริ
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
สุขโกมล
5 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)

- ๔๐ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๘๗

๖ ก.ย. ๕๙ นายวรินทร์ เทียมจรัส
อดีตสมาชิกวุฒิสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๘๘

๖ ก.ย. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๖ ก.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๘๙

๑๙๐

๖ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบันการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
5. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
6 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๔๑ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๑

๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.อศิรวรรณ
นิลประพันธ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๑๙๒

๖ ก.ย. ๕๙ ดร.โยธิน มานะบุญ
อนุกรรมาธิการ

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)

๑๙๓

๗ ก.ย. ๕๙ พล.อ.ต.รังสรรค์
พึ่งจิตต์ตน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๑๙๔

๗ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
กรรมาธิการ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2559)
4. สาเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2559)
2. สาเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ

๑๙๕

๗ ก.ย. ๕๙ นายนพดล สะริคามัน - - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุกรรมาธิการ

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
6 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
6 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๔๒ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๑๙๖

๗ ก.ย. ๕๙ นายฐนกริศน์ รัตนพงศ์กวี - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
ประชาชน

๑๙๗

๗ ก.ย. ๕๙ น.ส.ประพิณ
ประดิษฐากร
กรรมาธิการ
๗ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
กรรมาธิการ

๑๙๘
๑๙๙

๗ ก.ย. ๕๙ นายรัฐสิกา จุรีมาศ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๐๐

๘ ก.ย. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๘ ก.ย. ๕๙ นายเลิศสิน
สุวรรณปทุมเลิศ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๐๑

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. สาเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2559)
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 2559)

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
8 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๔๓ -

ลาดับที่
๒๐๒

๒๐๓
๒๐๔
๒๐๕
๒๐๖
๒๐๗

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๘ ก.ย. ๕๙ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘
8 ก.ย. ๕๙
2. สาเนาพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 2559)
๘ ก.ย. ๕๙ นายมูลศักดิ์ ดีมาก
1. หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 8 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
(๑ วัน)
๘ ก.ย. ๕๙ พ.จ.อ.วัชรินทร์
1. สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒
อนุญาต
จันทร์หล้า
2. สาเนาพระราชบัญญัตปิ ระกอบธุรกิจข้อมูลบัตรเครดิต พ.ศ. ๒๕๔๕ 8 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
3. สาเนาบัญชีอุตสาหกรรมที่ต้องส่งเสริมการลงทุน
(๑ วัน)
๘ ก.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
8 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๙ ก.ย. ๕๙ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
9 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.สุนทร พุกชาญค้า - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

- ๔๔ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๐๘

๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๐๙

๙ ก.ย. ๕๙ นายภูวน อุน่ จันทร์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๙ ก.ย. ๕๙ นายศรายุธ รัตนเทพ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๑๐
๒๑๑
๒๑๒

๑๒ ก.ย. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์
ไพรีระย่อเดช
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๑๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตู้จินดา
กรรมาธิการ

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุมประพฤติ พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
2. สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

อนุญาต
9 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
9 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
12 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
12 ก.ย. ๕๙
(1 วัน)

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๔๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

๒๑๓

๑๒ ก.ย. ๕๙

๒๑๔

๑๓ ก.ย. ๕๙

๒๑๕

๑๓ ก.ย. ๕๙

๒๑๖

๑๓ ก.ย. ๕๙

๒๑๗

๑๓ ก.ย. ๕๙

๒๑๘

๑๓ ก.ย. ๕๙

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
นายอรัญ พันธมจินดา
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
12 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
นายชัยพร ทบแป
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
กรรมาธิการ
13 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
ร.อ.วรศักดิ์ แสงจัตรุ ัส
- หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
13 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
พล.ต.ดร.พิษณุ คามรี
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
13 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
พล.ร.อ.ชัชวาลย์
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
อนุญาต
อัมระปาล
13 ก.ย. ๕๙
กรรมาธิการ
(๑ วัน)
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 13 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)

- ๔๖ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๑๙ ๑๓ ก.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙ 13 ก.ย. ๕๙
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัตแิ ละความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
๒๒๐ ๑๔ ก.ย. ๕๙ ร.อ.จองชัย วงศ์ทรายทอง 1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 14 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
๒๒๑ ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายวันชัย ศารทูลทัต
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
14 ก.ย. ๕๙
แห่งชาติ
(๑ วัน)
๒๒๒ ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๔๗ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๒๓ ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายจักรพันธ์ ใจงาม
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 14 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒๔ ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธุ์
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๒๕ ๑๔ ก.ย. ๕๙ พล.อ.ต.รังสรรค์
1 .หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
พึ่งจิตต์ตน
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 14 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
(๑ วัน)
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
๒๒๖ ๑๔ ก.ย. ๕๙ ศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์ - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
14 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๒๗ ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

- ๔๘ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๒๘

๑๔ ก.ย. ๕๙ นายวินิจ กระทอง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๒๙

๑๔ ก.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๐

๑๕ ก.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ
แก้วทิพย์เนตร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 14 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 14 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
15 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

-

-

-

-

-

- ๔๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓๑

๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐิติชญา วีระชาลี
ประชาชน

๒๓๒

๑๕ ก.ย. ๕๙ นายชานาญ ทรงศร
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๓

๑๕ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

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

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๕๐ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๓๔

๑๕ ก.ย. ๕๙ ศ.ดร.อัมพร ธารงลักษณ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๓๕

๑๕ ก.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
๑๕ ก.ย. ๕๙ นายวัฒนชัย หนูเสมียน 1. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
ข้าราชการ สานักงาน
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขาธิการวุฒิสภา
๑๕ ก.ย. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุญนาค 1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

๒๓๖
๒๓๗

1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕7
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕8

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

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๕๑ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๓๘

๑๕ ก.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์
พุทธจักรวาล
สื่อมวลชน

๒๓๙

๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๕๒ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๔๐

๑๕ ก.ย. ๕๙ พ.อ.ธีรเดช เบญจาพิกุล
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๔๑

๑๕ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส แจ้งนภา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๔๒

๑๕ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บันเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
1. หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๕๓ -

ลาดับที่

๒๔๓
๒๔๔
๒๔๕

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐิติกา บัวคา
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

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

อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๑๕ ก.ย. ๕๙ น.อ.ธีระพนธ์ ไพรเจริญ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไข
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)
15 ก.ย. ๕๙
พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๑๖ ก.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙) 16 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

-

-

- ๕๔ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๔๖ ๑๖ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส แจ้งนภา
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
16 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๔๗ ๑๖ ก.ย. ๕๙ นายวีระศักดิ์ โชติวานิช 1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
16 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๔๘ ๑๖ ก.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
ลาวพวน
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
16 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)
๒๔๙ ๑๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.สมสกุล ลิขนะกุล
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕7
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
16 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๕๐ ๑๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ สิมาจารย์ 1. รวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 16 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๕๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๕๑

๑๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.นภพล โรจนวิภาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๒๕๒

๑๙ ก.ย. ๕๙ นางพิมพ์ณัฐชยา
โชติรติกลุ
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๐ ก.ย. ๕๙ ดร.โยธิน มานะบุญ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๕๓

๒๕๔

๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.กาญจนกรณ์
อินทบันตี เลิศลอย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
4. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
บางส่วน /
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
19 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
19 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
20 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
20 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

- ๕๖ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๕๕ ๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ร.ต.หญิง ภณินท์ทิพย์ - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
สาตราภัย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
20 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)
๒๕๖ ๒๐ ก.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์ 1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
อนุญาต
สานักพิมพ์สูตรไพศาล
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 20 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี ่าตอบแทน)
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
7. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

- ๕๗ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๕๗

๒๐ ก.ย. ๕๙ นายสนธยา สิงห์บุฐนาค
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๕๘

๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.ญานิกา เฟื่องฟุ้ง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ก.ย. ๕๙ นายอรรถพร
จันทร์สวุ รรณ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๐ ก.ย. ๕๙ นางรัมภา เผ่าสุริยะ
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๕๙

๒๖๐
๒๖๑

๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์ รืน่ บรรเทิง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙)
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....

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

-

-

-

-

อนุญาต
20 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
20 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๕๘ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๖๒ ๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ - สาเนาข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและข้อมูลสถานภาพ /รายงาน
อนุญาต
กรรมาธิการ
ด้านการเงินบริษัทฮัทชิสนั จากัด ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ 20 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๖๓ ๒๑ ก.ย. ๕๙ นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
21 ก.ย. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๖๔ ๒๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฑิฆัมพร ฝาชัยภูมิ
- สาเนาพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
21 ก.ย. ๕๙
เลขาธิการวุฒิสภา
(๑ วัน)
๒๖๕ ๒๑ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘
21 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๖๖ ๒๑ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
21 ก.ย. ๕๙
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๑ วัน)
๒๖๗ ๒๒ ก.ย. ๕๙ น.ท.พิภพ สุดาบุตร
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
22 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

- ๕๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๖๘

๒๒ ก.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ

๒๖๙

๒๒ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์ ดีมาก
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๐

๒๒ ก.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร
ลาวพวน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๖ ก.ย. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๑

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

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

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง
พ.ศ. ....
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
พระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙
22 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
(๑ วัน)
พระราชบัญญัติกาลังพลสารอง พ.ศ. ๒๕๕๘
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตริ าชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
22 ก.ย. ๕๙
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
(๑ วัน)
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
26 ก.ย. ๕๙
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
(๑ วัน)
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

-

-

-

-

-

-

- ๖๐ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ / ประเภทข้อมูล

๒๗๒

๒๗ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย โชติพันธ์
กรรมาธิการ

- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๗๓

๒๗ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย
บุคคลในวงงานรัฐสภา

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

๒๗๔

๒๗ ก.ย. ๕๙ นายวสันต์ ฝีมอื ช่าง
บุคคลในวงงานรัฐสภา

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๒๗๕

๒๗ ก.ย. ๕๙ นายชัยวัฒน์
ควรประกอบกิจ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๗ ก.ย. ๕๙ นายวิสตู ร ธนชัยวิวฒ
ั น์
สานักพิมพ์สูตรไพศาล

- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘

๒๗๖

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....

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

-

-

- ๖๑ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๗๗

๒๘ ก.ย. ๕๙ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์
รุจวิ ฒ
ั นพงศ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา

๒๗๘

๒๘ ก.ย. ๕๙ นายฉัตรพิสุทธิ์
โกเศยะโยธิน
บุคคลในวงงานรัฐสภา
๒๘ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์ นาทะสิริ
กรรมาธิการ

๒๗๙

ชื่อ / ประเภทข้อมูล
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

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

อนุญาต
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

-

-

- ๖๒ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๘๐ ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎิ์ กิติศรีวรพันธุ์ 1. หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
กรรมาธิการ
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 28 ก.ย. ๕๙
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)
3. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๘๑ ๒๘ ก.ย. ๕๙ น.ส.ตวงพร จุลตามระ
- หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘๒ ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล
- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุ ายน 25๕๙)
อนุญาต
ภูวไชยธีรภัทร
28 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)
๒๘๓ ๒๘ ก.ย. ๕๙ น.อ.จิระชัย ผุดผ่อง
- สาเนาพระราชบัญญัติสง่ เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘๔ ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายชัชวาล วังศิริจนั ทร์ - หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
กรรมาธิการ
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

- ๖๓ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๘๕ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรติ เพิ่มผล
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. สาเนาคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
29 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘๖ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์ วัฒนะบุตร - หนังสือรวมกฎหมายประจาปี ๒๕๕๘
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
29 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘๗ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส แจ้งนภา
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
29 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๘๘ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายปราโมทย์คริษฐ
- หนังสือรวมคาสัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
อนุญาต
ธรรมคุณากร
29 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
(๑ วัน)
๒๘๙ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายอภิสัณห์ เย็นบุญส่ง - สาเนาพระราชบัญญัตธิ นาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
อนุญาต
กรรมาธิการ
แห่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖
29 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
๒๙๐ ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายเรืองชัย
1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙)
อนุญาต
จินตรุง่ เรืองชัย
2. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 29 ก.ย. ๕๙
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
(๑ วัน)

- ๖๔ อนุญาต
อนุญาต
ว.ด.ป. ที่ส่ง ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ - นามสกุล/ตาแหน่ง
บางส่วน /
ลาดับที่
ชื่อ / ประเภทข้อมูล
ข้อมูลให้ผู้ขอ/ เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ของผู้ขอข้อมูล
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้ (ว.ด.ป.)
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๒๙๑ ๓๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.ดลยา ชมพูศรี
1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
30 ก.ย. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑ วัน)
๒๙๒ ๓๐ ก.ย. ๕๙ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช
1. หนังสือสรุปสาระสาคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
อนุญาต
บุคคลในวงงานรัฐสภา
พระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาลอุทธรณ์คดีชานัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 30 ก.ย. ๕๙
2. สาเนาพระราชบัญญัตคิ ่าตอบแทนผูเ้ สียหาย และค่าทดแทน
(๑ วัน)
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

- ๖๕ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักประชาสัมพันธ์ จานวน ๑๐ ราย
อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ลาดับที่
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
เหตุผล
ที่รับเรื่อง
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
293 1 ก.ค. ๕๙ สานักงานปลัดกระทรวง - สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
การพัฒนาสังคมและความ ครั้งที่ 41/2559 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ในส่วนที่ 4 ก.ค. 59
มั่นคงของมนุษย์
เกี่ยวกับกระทู้ถาม เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการ
(4 วัน)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เป็นผูต้ ั้งคาถาม ถามนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตารวจเอก อดุลย์
แสงสิงห์แก้ว)
294 14 ก.ค. 59 สานักงาน ก.พ.ร
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
ครั้งที่ 42/2559 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ในส่วนที่ 14 ก.ค. 59
เกี่ยวกับกระทู้ถาม เรื่อง การดาเนินงานของหน่วยงาน
(๑ วัน)
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดย
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผูต้ ั้งคาถาม ถามรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
295 28 ก.ค. 59 นายประชา ประสพดี
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
ครั้งที่ 45/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559
28 ก.ค. 59
กระทรวงมหาดไทย
ระเบียบวาระ เรื่องด่วน การประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ
(๑ วัน)
เพื่อดาเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

- ๖๖ -

ลาดับที่

296

297

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกจากตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการแถลงเปิดสานวน
ตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และการแถลงคัดค้านโต้แย้ง
คาแถลงปิดสานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ของผู้ถกู กล่าวหา
8 ส.ค. 59 พลตรี เฉลิมชนม์
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ดวงกลาง
ครั้งที่ 48/2559 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เรื่อง
ข้าราชการ ศูนย์ปฏิบตั ิการ นโยบายเรียกค่าเสียหาย ในโครงการจานาข้าวรัฐบาล
นายกรัฐมนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดย นายสมชาย แสวงการ
เป็นผูต้ ั้งคาถาม ถาม นายกรัฐมนตรี
11 ส.ค. 59 นายประชา ประสพดี
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
ครั้งที่ 49/2559 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม
กระทรวงมหาดไทย
2559 ระเบียบวาระเรื่องด่วน การประชุมสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ เพื่อดาเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา
ประสพดี เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกจากตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การซักถามเพิม่ เติมในประเด็นตามญัตติของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ

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

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

อนุญาต
8 ส.ค. 59
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
11 ส.ค. 59
(๑ วัน)

-

-

- ๖๗ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล
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22 ส.ค. 59 นายประชา ประสพดี
อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย

299

25 ส.ค. 59 พลโท ภานุ พรหมดิเรก
ผู้รับมอบอานาจ จาก
พลอากาศเอก สุกาพล
สุวรรณทัต

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
ครั้งที่ 49/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559
22 ส.ค. 59
ระเบียบวาระเรื่องด่วน การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
(๑ วัน)
เพื่อดาเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา ประสพดี
เมื่อครัง้ ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีชว่ ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกจากตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแถลงการณ์ปิดสานวนด้วยวาจาของคณะกรรมการ
ป.ป.ช. และของผูถ้ ูกกล่าวหา
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
อนุญาต
ครั้งที่ 52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
25 ส.ค. 59
ระเบียบวาระเรื่องด่วน การประชุมสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
(๑ วัน)
เพื่อดาเนินกระบวนการถอดถอน พลอากาศเอก สุกาพล
สุวรรณทัต เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกจากตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
แถลงเปิดสานวนตามรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และการแถลงคัดค้านโต้แย้งคาแถลงเปิดสานวนหรือ
รายงานพร้อมความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติของผู้ถกู กล่าวหา

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

- ๖๘ ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง
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9 ก.ย. 59

พลโท ภานุ พรหมดิเรก
ผูร้ ับมอบอานาจจาก
พลอากาศเอก สุกาพล
สุวรรณทัต

301

9 ก.ย. 59

ดร.อารักษ์ พรหมณี
อธิบดีกรมการจัดหางาน

302

22 ก.ย. 59 พลตารวจเอก วัชรพล
ประสารราชกิจ
ผู้รับมอบอานาจจาก
นายประชา ประสพดี

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 57/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ระเบียบ
วาระเรื่องด่วน การประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพื่อ
ดาเนินกระบวนการถอดถอน พลอากาศเอก สุกาพล
สุวรรณทัต เมื่อครั้งดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกจากตาแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ซักถามเพิ่มเติมในประเด็นตามญัตติของสภานิตบิ ัญญัติ
แห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการ ซักถาม
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ครั้งที่ 52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559
ระเบียบวาระเรื่องด่วน พระราชกาหนดการนาคนต่างด้าว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
- สาเนาวิดิทศั น์การประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ กรณี
ถอดถอน นายประชา ประสพดี เมื่อครั้งดารงตาแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตาแหน่ง
ดังนี้
1) ครั้งที่ 45/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม
2559 การแถลงเปิดสานวนตามรายงานและ
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของ นายประชา

อนุญาต
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
เหตุผล
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
9 ก.ย. 59
(๑ วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
9 ก.ย. 59
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
22 ก.ย. 59
(๑ วัน)

-

-

- ๖๙ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ประสพดี ผู้ถกู กล่าวหา และการแถลงคัดค้านโต้แย้ง
คาแถลงเปิดสานวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอนายประชา ประสพดี
ผู้ถูกกล่าวหา
2) ครัง้ ที่ 49/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม
2559 การซักถามประเด็นตามที่สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการซักถาม
โดยคณะกรรมาธิการ ซักถาม
3) ครัง้ ที่ 50/2559 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม
2559 การรับฟังคาแถลงการณ์ปดิ สานวนด้วยวาจา
ของผูแ้ ทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถกู กล่าวหา และ
นายประชา ประสพสุข ถูกกล่าวหา

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

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๗๐ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักบริหารงานกลาง จานวน ๘ ราย

ลาดับที่
303

304

305

306

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

13 ก.ค. 59 น.ส.ศิริพร พุดซ้อน - สาเนาเอกสารการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อาเภอเบตง
ข้าราชการ สานักงาน และอาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ของคณะกรรมาธิการ
เลขาธิการวุฒิสภา
วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
21 ก.ค. 59 น.ส.ชญานุช
- สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้าน
ศิริพรเพิ่มศักดิ์
ของสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
17 ส.ค. 59 น.ส.เบญจมาศ
- สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้าน
ปิยะไพร
ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
19 ส.ค. 59 น.ส.กันยาพร
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
รอดพิทักษ์
ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
13 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
21 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
17 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
19 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๗๑ -

ลาดับที่
307
308

309
310

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

26 ส.ค. ๕๙ น.ส.กรนิกา สุรพิพิธ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
30 ส.ค. 59 นายมนตรี
เศรษฐรุจิ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
16 ก.ย. 59 น.ส.กรณิกา สุรพิพิธ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
28 ก.ย. ๕๙ น.ส.ธิดา เจษฎาชีวิน
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนสมรสของคู่สมรส
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาบัตรสมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

- สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน
ของสมาชิกสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ
- สาเนาประวัตขิ องอดีตสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
26 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
๓๐ ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
16 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
28 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๗๒ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักวิชาการ จานวน ๕ ราย

ลาดับที่
311

312

313

314

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

15 ก.ค. 59 นายต้นพงศ์
- สาเนารายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
ตั้งเติมทอง
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
15 ก.ค. 59 น.ส.กนิศ สามารถ - ขอค้นข้อมูลเอกสารประกอบการพิจาณาในการประชุม
ข้าราชการ สานักงาน คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบัน
เลขาธิการวุฒิสภา
การเงิน พ.ศ. 2556
29 ก.ค. 59 นายอลนกรณ์
1. หนังสืออานาจหน้าที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คาด้วง
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ข้าราชการ สานักงาน
พุทธศักราช ๒๕๕๐
เลขาธิการวุฒิสภา
2. หนังสืออานาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
1 ก.ย. 59 นางอุษา เขียวรัมย์ - สาเนารายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมิน
ข้าราชการ สานักงาน ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่
5 จังหวัดภาคใต้

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
15 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
15 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
1 ก.ย. 59
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๗๓ -

ลาดับที่
315

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

21 ก.ย. 59 นางฤทัยรัตน์
- สาเนาหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอให้ส่งบันทึกผลการพิจารณา
มาลากุล ณ อยุธยา ของคณะกรรมาการ ป.ป.ช.
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
15 ก.ค. 59
(1 วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๔ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักการประชุม จานวน ๒๒ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

316

๔ ก.ค. ๕๙

317

๕ ก.ค. ๕๙

318

๖ ก.ค. ๕๙

319

๒ ส.ค. ๕๙

320

๒ ส.ค. ๕๙

น.ส.รัณชพร กรุดวงษ์
ข้าราชการ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
นายสุชาติ พืน้ ทองคา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นายสุชาติ พืน้ ทองคา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางพวงผกา วรศิลป์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
คุณรัณชพร กรุดวงษ์
ข้าราชการ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ่งเสริมกิจการฮัจย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการพยาบาล
แห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ
ปัญหาการบุกรุกพื้นที่นคิ มสร้างตนเอง

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
4 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
5 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
6 ก.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
2 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
2 ส.ค. 59
(1 วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๕ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

321

๙ ส.ค. ๕๙

322

๑๗ ส.ค. ๕๙

นางสาวปิยาภา ตรีศร
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวยุพา แซจอหอ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางสาววิมินตรา ลือขุนทด
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
นางสาวศิริพร แซ่ลี้
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

323

๑๗ ส.ค. ๕๙

324

๒๓ ส.ค. ๕๙

325

๓๐ ส.ค. ๕๙

326

๓๑ ส.ค. ๕๙

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตสิ ถาบันการพยาบาล
แห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตหิ ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตวิ ิธีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
9 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
17 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
17 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
23 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
30 ส.ค. 59
(1 วัน)
อนุญาต
31 ส.ค. 59
(1 วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๖ -

ลาดับที่
327
328
329
330
331
332

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ว.ด.ป.
ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ของผู้ขอข้อมูล
ที่รับเรื่อง
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.รัณชพร กรุดวงษ์
- สาเนากระทูถ้ าม เรื่อง ความคืบหน้าการดาเนินการ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักเลขาธิการ เรียกค่าเสียหาย กรณีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
5 ก.ย. 59
นายกรัฐมนตรี
(จีทูจี)
(1 วัน)
๕ ก.ย. ๕๙ นายต้นพงศ์ ตัง้ เติมทอง
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตทิ ี่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
5 ก.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
๖ ก.ย. ๕๙ นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
6 ก.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.ยุพา แซจอหอ
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
6 ก.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
๗ ก.ย. ๕๙ นายภภัฏ ไชยาคา
- หนังสือพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการออกเสียงประชามติ
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
7 ก.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)
๑๓ ก.ย. ๕๙ นายสุชาติ พื้นทองคา
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ....
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน
13 ก.ย. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
(1 วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๗ -

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

332

๑๔ ก.ย. ๕๙ นางสาวยุพา แซจอหอ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

334

๒๐ ก.ย. ๕๙ นางสาวยุพา แซจอหอ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

335

๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.อมรรัตน์
สังเคราะห์ธรรม
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ ก.ย. ๕๙ นางสาวสุมาลัย
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

336

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
๑. สาเนาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดทาแบบจาลอง
ด้านเครดิต)
๒. สาเนาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการ
ยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิห์ รือสิทธิ
ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์)
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
14 ก.ย. 59
(1 วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
20 ก.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

อนุญาต
20 ก.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- สาเนาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบคุ คล พ.ศ. ....

อนุญาต
28 ก.ย. 59
(1 วัน)

-

-

- ๗๘ -

ลาดับที่
337

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ – นามสกุล/ตาแหน่ง
ของผู้ขอข้อมูล

๒๙ ก.ย. ๕๙ นางอุไรรัตน์ วิเศษฤทธิ์
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนาร่างพระราชบัญญัตภิ าษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

อนุญาต
ว.ด.ป.
ไม่อนุญาต
ที่ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ/ เหตุผล
ระยะเวลาที่ใช้
(ว.ด.ป.)
(วัน)
อนุญาต
29 ก.ย. 59
(1 วัน)

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๗๙ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๑ จานวน ๑๑ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

338

5 ก.ค. ๕๙

339

7 ก.ค. ๕๙

340

4 ส.ค. ๕๙

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

น.ส.ศิริภรณ์ เตลผล - สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
ข้าราชการ สานักงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้า
เลขาธิการวุฒิสภา
ถ่านหิน จังหวัดกระบี่
นางจิรฐั ยาภรณ์
1. สาเนารายงานการพิจารณาศึกษาโครงการจัดการน้าเสีย
แสงอาทิตย์
เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
ข้าราชการ สานักงาน 2. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
เลขาธิการวุฒิสภา
ศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา ส่วนที่ ๑
3. สาเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและติดตามตรวจสอบโครงการจัดการน้าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา ส่วนที่ 2
นางจิรฐั ยาภรณ์
- สาเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการ
แสงอาทิตย์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่งทะเลและชายฝัง่
ข้าราชการ สานักงาน ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อม
เลขาธิการวุฒสภา
สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
5 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
7 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๐ -

ลาดับที่
341

342

343

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

18 ส.ค. ๕๙ นายวิสุทธิ์ จันมณี
- สาเนารายงานการประชุมและสาเนาบันทึกการประชุม
ที่ปรึกษาด้านตลาด
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตราสารหนี้ ปฏิบัติ
การบริหารหนีส้ าธารณะ พ.ศ. ....
ราชการแทน
ผู้อานวยการ
สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
23 ส.ค. ๕๙ น.ส.ศศิกานต์
- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
พรามจร
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ข้าราชการ สานักงาน แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
23 ส.ค. ๕๙ นางฤทัยรัตน์
- สาเนาบทสรุปผูบ้ ริหารรายงานของคณะกรรมาธิการ
แก้วปาน
วิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้า
ข้าราชการ สานักงาน ทะเลสาบสงขลา
เลขาธิการวุฒสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
18 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
23 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

อนุญาต
23 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๑ -

ลาดับที่
344
345

346
347

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

30 ส.ค. ๕๙ นายพิวัฒน์ สามวัง - สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ข้าราชการ สานักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานิติบญ
ั ญัติ
เลขาธิการวุฒิสภา
แห่งชาติ
6 ก.ย. 59 นายสุทธิพล
1. สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
ทวีชัยการ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าราชการ สานักงาน
การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา
(พ.ศ. 2556)
2. สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
เฉลี่ยความเสียหายทัว่ ไปจากภยันตรายในการเดินเรือ
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2547)
9 ก.ย. 59 นางศิริภรณ์ เตลผล - สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษา
ข้าราชการ สานักงาน การดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
เลขาธิการวุฒิสภา
15 ก.ย. 59 นายเอกชัย
- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม
บุดสีนนท์
คณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ข้าราชการ สานักงาน ประมวลรัษฎา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
30 ส.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
6 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
9 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
15 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๒ -

ลาดับที่
348

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

16 ก.ย. 59 พันตารวจโท สานนท์ - สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
เลิศสุโภชวณิชย์
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ผู้ชานาญการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ประจาตัวสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
16 ก.ย. ๕๙
(๑ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๘๓ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักกรรมาธิการ ๒ จานวน ๔ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

349

๙ ส.ค. ๕๙

350

351

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

นายกษมา อุบาลี
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต
๒๕ ส.ค. ๕๙ บริษัทยูไนเต็ด
อินฟอร์เมชั่น
ไฮเวย์ จากัด
๒๖ ส.ค. ๕๙ นางสาวปภาณิน
สุขสืบนุช
นักศึกษา
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๒)
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ....
- สาเนาบันทึกการประชุมและสาเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘)

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

อนุญาต
๑๑ ส.ค. ๕๙
(๓ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
๓๐ ส.ค. ๕๙
(๕ วัน)

-

-

อนุญาต
๓๑ ส.ค. ๕๙
(๖ วัน)

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๔ -

ลาดับที่
352

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

๑๒ ก.ย. ๕๙ ศาลอาญา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

- สาเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมของ
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตารวจ วุฒิสภา
เรื่อง การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนและ
พิจารณาคดี บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด
กับพวก หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร

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

อนุญาต
๑๗ ก.ย. ๕๙
(๖ วัน)

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

- ๘๕ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักภาษาต่างประเทศ จานวน ๓ ราย

ลาดับที่

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

353

8 ก.ค. ๕๙

354
355

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

ชื่อ/ประเภทข้อมูล

นายธงไท
1. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
ไชยหิรญ
ั การ
2. หนังสือเรียนรูศ้ ัพท์กับกฎบัตรอาเซียน
ข้าราชการ สานักงาน 3. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตาแหน่งบุคลากร
เลขาธิการวุฒิสภา
ในวงงานรัฐสภา (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือ The Senate
5. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551
6. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
7. แผ่นพับเกี่ยวกับอาเซียน
8. หนังสือศัพท์และสานวนรัฐธรรมนูญ
14 ก.ค. 59 นายสนัน่ ศิริบรู ณ์
- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา
25 ก.ค. ๕๙ น.ส.สัจจรัตน
- หนังสือ The Senate
พิชิตปัจจา
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
8 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

อนุญาต
14 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)
อนุญาต
25 ก.ค. ๕๙
(๑ วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๖ -

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของสานักรายงานการประชุมและชวเลข จานวน ๖ ราย
อนุญาต
ว.ด.ป.
ว.ด.ป.
ลาดับที่
ชื่อ/ประเภทข้อมูล
ที่รับเรื่อง
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
356 12 ก.ค. 59 นายทรงวุฒิ ศรีธรรม - สาเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่
อนุญาต
ข้าราชการ สานักงาน 35/2559 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
15 ก.ค. 59
เลขาธิการวุฒิสภา
การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
(4 วัน)
357 16 ส.ค. 59 นายวิสุทธิ์ จันมณี
- สาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต
ที่ปรึกษาด้านตลาด
พิจาณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 17 ส.ค. 59
ตราสารหนี้ ปฏิบัติ
(พ.ศ. 2548)
(2 วัน)
ราชการแทน
ผู้อานวยสานักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ
358 25 ส.ค. 59 นายเรืองทรัพย์
- สาเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต
โฆวินทะ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ
30 ส.ค. 59
กรรมการผู้จดั การ
กากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์
(6 วัน)
บริษัทยูไนเต็ด
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (พ.ศ. 2553)
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์
จากัด
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

-

-

-

-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

- ๘๗ -

ลาดับที่
359

360

361

ว.ด.ป.
ที่รับเรื่อง

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
ของผู้ขอข้อมูล

26 ส.ค. 59 น.ส.ปภานิน
สุขสืบสุข
นักศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบิหาร
ศาสตร์
5 ก.ย. 59 นายสุทธิพล
ทวีชัยการ
เลขาธิการ
คณะกรรมการกากับ
และส่งเสริม
การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
14 ก.ย. 59 น.ส.สาธินี
ชานาญเสือ
ข้าราชการ สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

ชื่อ/ประเภทข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัติในส่วนทีเ่ กี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ฉบับที่ .. (พ.ศ. 2558)

อนุญาต
ว.ด.ป.
ส่งข้อมูลให้ผขู้ อ
(วัน)
อนุญาต
30 ส.ค. 59
(5 วัน)

-

อนุญาต
บางส่วน
เหตุผล
(ว.ด.ป.)
-

ไม่อนุญาต
เหตุผล
(ว.ด.ป.)

1. สาเนารายงานการประชุมวุฒสิ ภา ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการรับขนของทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2556)
2. สาเนารายงานการประชุมวุฒสิ ภา ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหารเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
จากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2543)

อนุญาต
9 ก.ย. 59
(5 วัน)

-

-

1. สาเนารายงานการประชุมสภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดั ตัง้ ศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
2. สาเนารายงานการประชุมวุฒสิ ภา ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....

อนุญาต
19 ก.ย. 59
(6 วัน)

-

-

