
ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ ๔ (1 กรกฎาคม – 3๐ กันยายน 2562) ของปีงบประมาณ 2562 
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑27 ราย 

 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑ ราย รวมทั้งหมด ๑ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๖ ส.ค. 6๒ 
 

ริวทาโกะ นาไก 
ส านักข่าวทวีี อาซาฮ ี
ประเทศญีปุ่่น 
 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
ครั้งที ่๘๘/25๖๑ เป็นพิเศษ วนัอังคารที ่๒๕ ธนัวาคม 2562 
เรื่อง พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญตัิป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญาต 
๗ ส.ค. 62 

(1 วนั) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
  

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง  จ านวน ๗ ราย รวมทั้งหมด ๗ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒ ก.ค. 62 
 

น.ส.สว่างใจ  มนตรีพิลา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ไฟล์ท าเนียบสมาชิกวุฒิสภา  
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 
 

อนุญาต 
๒ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒  ๑๘ ก.ค. 62 
 

นายเรวัต  วรรณนุรกัษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- รายชือ่สมาชกิวฒุิสภา 
   (กลุ่มงานทะเบียนประวตัแิละสถิติ) 
 

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓ ๒๔ ก.ค. 62 
 

นายนนฐกนัต ์ ชมภู 
ประชาชนทัว่ไป 
 

- รายชือ่สมาชกิสภาปฏิรปูการปกครองแผน่ดนิ  
พ.ศ. 2519 จ านวน 340 คน 

  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๔ ๒๕ ก.ค. 62 
 

น.ส.พนารตัน ์บ าเหน็จพันธ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ประวัติสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 250 คน 
   (กลุ่มงานทะเบียนประวตัแิละสถิติ) 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. 62 

(1 วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๖ ส.ค. 6๒ 
 

นางศริิภรณ์  เตลผล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ค าสัง่ส านกังานเลขาธกิารวุฒิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 
 

อนุญาต 
๖ ส.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๖ 
 

๒๓ ส.ค. 6๒ นายภัคด ี รกัษ์ณรงค ์
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ค าสัง่แต่งตั้งทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการ 
   (กลุ่มงานบริหารทัว่ไป) 
 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๗ ๙ ก.ย. 6๒ นางชตุิมา  บุราณ 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายชือ่และหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชกิวฒุิสภา 
  (กลุม่งานทะเบียนประวัตแิละสถิติ) 

อนุญาต 
๙ ก.ย. 62 

(1 วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน ๗ ราย รวมทั้งหมด 3๗ เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑ ก.ค. ๖๒ นางสาวปาริมาภรณ์ ปนูกลาง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๑ 
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๑๒ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๑ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒ ๓  ก.ค. ๖๒ นายกฤติน ผูกพัน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๓๒/๒๕๖๑ 
วันศกุร์ที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๓ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๓ ๙ ก.ค. ๖๒ นางสาวน้ าปาริมาภรณ ์ปนูกลาง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันองัคารที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

๒. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๒  
    (สมัยสามญัทัว่ไป) วนัศกุรท์ี่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
๓. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๓  
    (สมัยสามญัทัว่ไป) วนัศกุรท์ี่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
๔. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๔  

(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
๕. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๕  

(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ 
๖. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๑ เปน็พิเศษ 

(สมัยสามัญทัว่ไป) วันองัคารที ่๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๙ ก.ค. 62 

(1 วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๗ เปน็พิเศษ 
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันองัคารที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๔๒ 

๘. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑ (สมัยสามญั
นิติบญัญตัิ) วนัอังคารที่ ๑ สงิหาคม ๒๕๔๒ 

๙. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๔ (สมัยสามญั
นิติบญัญตัิ) วนัศุกร์ที่ ๒๕ สงิหาคม  ๒๕๔๓ 

๑๐. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๕ เป็นพิเศษ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัจนัทร์ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๓ 

๑๑. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๖   
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๔๓ 

๑๒. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๗ เป็นพิเศษ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัจนัทร์ท่ี ๔ กันยายน ๒๕๔๓ 

๑๓. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๘ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ท่ี ๘ กนัยายน ๒๕๔๓ 

๑๔. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๙ เป็นพิเศษ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัจนัทร์ท่ี ๑๑ กันยายน 2๕๔๓ 

๑๕. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๐  
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๓ 



6 
  

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๑ เปน็พิเศษ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัจนัทร์ที่ ๑๘ กันยายน 
   ๒๕๔๒ 

๑๗. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๒  
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ 

๑๘. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๓  
  เป็นพิเศษ  (สมัยสามญันติิบญัญตัิ)  วันจันทรท่ี์ ๒๕ กันยายน  
  ๒๕๔๓ 

๑๙. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๔ เปน็พิเศษ 
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัองัคารที ่๒๖ กนัยายน 
  ๒๕๔๓ 

๒๐. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๕  
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๓ 

๒๑. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๗   
  (สมัยสามัญนิตบิัญญัติ) วนัศกุร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ 

๔ ๑๒ ก.ค. ๖๒ น.ส. ประกายเพ็ชร ศิรริักษ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๖ 
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๗ มกราคม  ๒๕๔๓ 

๒. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๗  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๑๔ มกราคม ๒๕๔๓ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. 62 

(1 วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๘  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที๒่๑ มกราคม ๒๕๔๓ 

๔. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๒๘ มกราคม ๒๕๔๓ 

๕. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๐  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๔ กุมภาพันธ ์๒๕๔๓ 

๖. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๒  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๑๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๓ 

๗. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๓ 
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๒๕ กมุภาพันธ์ ๒๕๔๓ 

๘. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๔  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๓ มนีาคม ๒๕๔๓ 

๙. ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๑๕  
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันศุกร์ที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๔๓ 

๑๐. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๖  
  (สมัยสามัญทัว่ไป) วันศกุร์ที ่๑๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 

๑๑. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ ๑๑ 
  (สมัยสามัญทัว่ไป) วันองัคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๒๔ ก.ค. ๖๒ นางสาวประกายเพ็ชร ศิริรกัษ์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมวฒุิสภา ครั้งที ่๓ 
(สมัยสามัญทัว่ไป) วันจนัทร์ที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๖ ๕ ส.ค. ๖๒ นางสาวประกายเพ็ชร ศิริรกัษ์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ
ครั้งที ่๓๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๕ ส.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๗ ๒ ก.ย. ๖๒ นายณัฐพล  สุดสงวน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือทีร่ะลกึเนื่องในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของวุฒิสภา วนัอาทติย์ที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 

อนุญาต 
2 ก.ย. 62 

(๑ วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน ๔ ราย รวมทั้งหมด ๔ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒๒ ก.ค. ๖๒ นายวิริศน์  ประเสริฐสุข 
ผู้ปฏิบัติงานสมาชิกวุฒิสภา 

- เอกสารรายงานการยกร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. 62 

(1 วนั) 

  

๒ ๑๓ ก.ย. ๖๒ นางดวงแก้ว  ขจรผล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา อนุญาต 
๑๓ ก.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๓ ๒๔ ก.ย. ๖๒ นางสิริกันย์  ส่องแสง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขอส าเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐  
    พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๔ ก.ย. 62 

(1 วนั) 

  

๔ ๑๓ ส.ค. ๖๒ นางสิริกันย์  ส่องแสง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขอส าเนาร่างพระราชบัญญัติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติเหรียญราชรุจ ิรชักาลที่ ๑๐ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ ส.ค. 62 

(1 วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1  จ านวน 1๓ ราย รวมทั้งหมด 29 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๘ ก.ค. ๖๒ นายประมุท  สตูะบตุร 
อดตีสมาชิกสภานติิบญัญัตแิห่งชาติ 
 

๑. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน  
ครั้งหลังสดุก่อนข้อบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใช้บงัคับ 
เมื่อวนัที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และครัง้แรกของ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน หลงัขอ้บงัคับ
ดังกล่าว ใชบ้ังคับ 

๒. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการสามญัทั้ง ๑๖ 
คณะครั้งหลงัสุดก่อนข้อบงัคับการประชุมสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิ(ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มผีลใช้บงัคบั 
เมื่อวนที่ ๒๘ ตลุาคม ๒๕๕๙ และครั้งแรกหลัง
ข้อบังคับดังกลา่วใช้บงัคับเฉพาะที่อยู่ในความ
ครอบครองหรอืควบคุมดแูลของส านักงาน
กรรมาธิการจ านวน ๗ คณะ 

อนุญาต 
(๙ ก.ค. ๖๒) 

(๒ วนั) 

  

๒ ๑๑ ก.ค. ๖๒ นางนันทน์ภัส จงเจริญ  โฉมเฉลา 
ประชาชน 

-   ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองข้อมูลสว่น
บุคคล พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
(๑๒ ก.ค. ๖๒) 

(๒ วนั)  
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓ ๑๒ ก.ค. ๖๒ นางสุกญัญา  รัตนนาคินทร ์
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทนประธาน
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
คณะที่ ๗ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ 

-   ส าเนารายงานการประชุม (รายงานชวเลข) และบันทกึ 
การประชมุ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ย 
การเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ....  
(พ.ศ. ๒๕๖๑) เฉพาะในสว่นการพิจารณามาตรา ๔๒ (๓) 

อนุญาต 
(๑๘ ก.ค. ๖๒) 

(๗ วนั) 

  

๔ ๒ ส.ค. ๖๒ นางทิพย์รตัน ์ นพลดารมย์ 
กรรมการบรหิาร รักษาการแทน 
เลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิคุม้ครองขอ้มูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. .... 

อนุญาต 
(๘ ส.ค. ๖๒) 

(๗ วนั) 

  

๕ ๒๓ ส.ค. ๖๒ นางสาวสุธรีา  ชูบัณฑติ 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   ส าเนารายงานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติพ้ืนทีน่วตักรรมการศกึษา 
 พ.ศ. .... สภานติิบัญญตัิแหง่ชาต ิ

อนุญาต 
(๒๓ ส.ค. ๖๒) 

(๑ วนั) 

  

๖ ๓๐ ส.ค. ๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา 
ตันติประภา 
ผู้อ านวยการโครงการปรญิญาโท
ทางการบัญช ี
(มอบหมายใหน้ายอินทชั  ปิยะนาวิน 
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

-   บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๒) 

อนุญาต 
(๓ ก.ย. ๖๒) 

(๕ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗ ๓ ก.ย. ๖๒ นางนงนชุ  เปรมปิยะกิจ 
ผู้พิพากษาศาลจังหวดัราชบรุี 

๑. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหต ุ
การตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ าแมก่ลองของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ

๒. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิาร  
ครั้งที ่๖๒/๒๕๕๙ วันที ่๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๓. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิาร  
ครั้งที ่๗๓/๒๕๕๙ วันที ่๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  

๔. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข) 
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 

อนุญาต 
(๑๐ ก.ย. ๖๒) 

(๘ วนั) 

  

๘ ๙ ก.ย. ๖๒ นางวีระนุช  ธรรมาวรานคุุปต ์
ประชาชนทัว่ไป  
บริษัท วีระวงค์, ชนิวฒัน์ 
และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการขนสง่ทางบก  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖),  
((ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐), ((ฉบับที่ ๑๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๗), และ ((ฉบับที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๒. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบญัญตั ิจ านวน ๔ ฉบับ  

๓. เอกสารอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพิจารณา 
พระราชบัญญัตดิังกลา่ว จ านวน ๔ ฉบับ 

อนุญาต 
(๑๑ ก.ย. ๖๒) 

(๓ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙ ๑๓ ก.ย. ๖๒ นางสาวนภาพร  กิ่งศร ี
นักวชิาการสนบัสนนุ 
งานนิตบิัญญตั ิ
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “กรณนี้ ามัน
รั่วไหลบรเิวณพ้ืนที่จงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดั
เพชรบรุี และจังหวัดประจวบคีรีขนัธ”์  

๒. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหา
ทรรศนะอุจาด” 

๓. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ก้อน
เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกของการก าจัดขยะ
ชุมชน”  

๔. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการ
แก้ไขปญัหาหมอกควัน” 

๕.  ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สาเหตุการตาย
ของปลากระเบนราหูในแมน่้ าแม่กลอง” 

๖. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
“ร่างพระราชบัญญัตปิ่าชมุชน  พ.ศ. ....” 

๗. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอ
เพื่อการหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไมแ้ละ 
การเพิ่มพ้ืนทีป่่าไม้ของประเทศ” 

๘. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการ
แก้ไขปญัหาวิกฤตนิ้ าเสียในคลองแม่ข่า จังหวดั
เชียงใหม”่ 

อนุญาต 
(๑๓ ก.ย. ๖๒) 

(๑ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ปัญหาวกิฤต
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กรณศีึกษาปญัหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” 

๑๐. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจดัการ 
 ทรัพยากรป่าไม้อย่างยัง่ยืน” 

๑๐ ๑๓ ก.ย. ๖๒ นายพรภัทร์  ตนัตกิุลานนัท์ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา อนกุรรมการ
และเลขานกุาร 
ส านักประธานศาลฎีกา 

๑. ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข) และ
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒. ส าเนารายงานการประชมุและบนัทึกการประชมุ
คณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
(๒๔ ก.ย. ๖๒) 

(๑๒ วัน) 

  

๑๑ ๑๖ ก.ย. ๖๒ นายเสถียร  เจริญเหรียญ 
วิศวกรใหญ่ ปฏิบัตริาชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธกิารและผงัเมือง 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

-  ส าเนารายงานการประชมุ (รายงานชวเลข)  
ของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... สภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิ(ฉบับปรับปรุง) จ านวน ๕๕ ครั้ง 

 

อนุญาต 
( ๑๖ ก.ย. ๖๒) 

(๑ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒ ๒๓ ก.ย. ๖๒ นายชัยวฒัน ์ สุกทอง 
นักศึกษา สถาบนับัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร ์

-  บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญัตปิ้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย ์พ.ศ. .... ในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการประชุม ๒๔ ครั้ง  
(จัดสง่จ านวน ๒๑ ครัง้)  ไม่พบข้อมูลครั้งที่ ๑๖, ๒๓ 
และครั้งที ่๒๔ 

อนุญาต 
( ๒๕ ก.ย. ๖๒) 

(๓ วนั) 

  

๑๓ ๒๖ ก.ย. ๖๒ นางสาวเยาวลักษณ ์ เฉลยฤกษ์ 
พนักงานสนับสนุนการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิกฤต 
ทะเลสาบสงขลาสูก่ารพัฒนาที่ยั่งยืน 

อนุญาต 
(๒๖ ก.ย. ๖๒) 

(๑ วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2  จ านวน ๗ ราย รวมทั้งหมด ๗ เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑ ก.ค. ๖๒ 
 

นายณภัทร  สมชม  
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
 

-   บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๔) และรายงานการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม 
พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๒ 

(๓ วนั) 
 

 
 

 

๒ 
 

๒๖ ก.ค. ๖๒ 
 

นางสาวพรรษกร  พุมมา  
เจ้าหน้าที่ประจ าศาลอุทธรณ์ 
 
 

-   บันทึกการประชุมและรายงานการประชมุของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
((ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๐)  

อนุญาต 
๑ ส.ค. ๖๒ 
 (๖ วัน) 

 

  
 

 

๓ 
 

๓๐ ก.ค. ๖๒ 
 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

-   ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการ
ทรมานและการท าให้บคุคลสูญหาย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๒ 
 (๔ วัน) 

  
 

 

๔ 
 

๕ ก.ย. ๖๒ 
 

นางวีระนุช  ธรรมาวรานคุุปต ์
ประชาชนทัว่ไป 
 
 

-   บันทึกการประชุมของร่างพระราชบัญญตัิการขนสง่
ทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๓๗), ((ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗), ((ฉบบัที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๔๒) และ ((ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 

อนุญาต 
๙ ก.ย. ๖๒ 
 (๔ วัน) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๙ ก.ย. ๖๒ นางสาวจารวุรรณ  ค ามุลคร 
นักศึกษา  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

-  บันทึกการประชุมของรา่งพระราชบัญญัติองค์กร
อัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๒ 

 (๒ วัน) 

   
 
 

๖ ๑๒ ก.ย. ๖๒ 
 

นายพรภัทร์  ตนัตกิุลานนัท์ 
ผู้พิพากษาชั้นตน้ประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา 
 

-   ส าเนารายงานการประชมุและส าเนาบันทึกการ
ประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ....  
(พ.ศ. ๒๕๖๑)  

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

 (๖ วัน) 
 

   

๗ ๒๐ ก.ย. ๖๒ 
 

นายชัยวฒัน ์ สุกทอง   
นักศึกษา  
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

-   บันทึกการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งของ 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพติด  
พ.ศ. ....  (พ.ศ. ๒๕๕๐) 

อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๒ 
 (๑๐ วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน ๖๔ ราย รวมทั้งหมด ๗๗ เร่ือง       

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑ ก.ค. ๖๒ นางพรพรรณ  ทองยี่สุ่น 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช   
๒๕๖๐ จ านวน  ๓๐ เล่ม 

อนุญาต 
๑ ก.ค. ๖๒ 
 (๑ วัน) 

  

๒ 
 

๒ ก.ค. ๖๒ นายไกรฤกษ ์ ต่วนภูษา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-    วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๖ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม  - กุมภาพันธ ์
๒๕๖๒) 

 

อนุญาต 
๒ ก.ค. ๖๒ 
 (๑ วัน) 

  

๓ 
 

๒ ก.ค. ๖๒ นายทองคุณ  จนัปญัญา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติมาตรการก ากบัและ 
ติดตามจบักุมผูห้ลบหนกีารปล่อยชั่วคราวโดยศาล 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  

อนุญาต 
๒ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔ 
 

๓ ก.ค. ๖๒ ว่าที่ ร.ต.อ านวย  อุปถมัภ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕ 
 
๔ ก.ค. ๖๒ นายณัฐพล นันทมานพ  

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖ 
 
๔ ก.ค. ๖๒ นายกติติศกัดิ ์ อไุรวงศ ์

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๗ 
 
๕ ก.ค. ๖๒ นางนลินี  วรีะผล 

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๕ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๘ ๕ ก.ค. ๖๒ นายทศวิณหุ ์ เกียรติทตัต ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  
  จ านวน ๒ เล่ม 

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๙ 
 

๙ ก.ค. ๖๒ น.ส.เรไร  ล าเจียก 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  

อนุญาต 
๙ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๑๐ 
 
๙ ก.ค. ๖๒ นางนภัสสร จนิตวิโรจน ์       

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๖ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม  -  
  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒) 
 

อนุญาต 
๙ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๑๑ 
 
๑๐ ก.ค. ๖๒ น.ส.ศศิพรรณ  พวงพันธ ์

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๖ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม  -  
  กุมภาพนัธ ์๒๕๖๒) 
 

อนุญาต 
๑๐ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  



20 
  

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒ 
๑ 
๑๒ ก.ค. ๖๒ นายบุญสงค์  ทองอินทร์ 

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  
  จ านวน ๑๐ เลม่ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน)  

  

๑๓ 
 
๒๒ ก.ค. ๖๒ น.ส.วรินทร  จนัทรตัน ์

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๕๐ เล่ม 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๔ 
 
๒๒ ก.ค. ๖๒ นางณตัิกาญจน ์สูติพันธว์ิหาร 

กรรมาธิการ 
๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒ เล่ม 
๒. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
    จ านวน ๒ เล่ม 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๕ 
 
๒๒ ก.ค. ๖๒ นายเพ่ิมวนั  เอียดเอื้อ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๖ 
 
๒๒ ก.ค. ๖๒ น.ส.โฉมเฉลา  เอี่ยมไพโรจน์ 

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  อนุญาต 
๒๒ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๗ 
 

 

๒๔ ก.ค. ๖๒ น.ส.กาญจนา  ประสพจนัทร์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  
  จ านวน ๔ เล่ม 

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘ 
 
๒๕ ก.ค. ๖๒ นางฤทัยรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา 

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๕ เล่ม 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๑๙ 
 
๒๕ ก.ค. ๖๒ น.ส.นาทฤด ี บรุณพันธ ์

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  
  จ านวน ๒ เล่ม 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๖๒ 

( ๑ วัน) 

  

๒๐ 
๐ 
๒๕ ก.ค. ๖๒ นางปิยาภา  ชราธีราคุปต ์

ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- แนวทางการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย 
  การเงนิตามบทบัญญัตริัฐธรรมนูญ 
 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

 ๒๑ 
 
 

๒๕ ก.ค. ๖๒ นายกฤติน  ผกูพัน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๒ ๒๖ ก.ค. ๖๒ น.ส.อัมพวนั  ปฐมกุล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๑ เล่ม 

อนุญาต 
๒๖ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  
 

  

๒๓ ๑ ส.ค. ๖๒ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  
๒. หนังสือพระราชบัญญตัิหลักประกันทางธุรกิจ  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
    พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔. หนังสือพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย 
    การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๔ ๒ ส.ค. ๖๒ น.ส.วิมลมาศ  คงสุข 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  จ านวน  ๑๐ เล่ม 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๖๒  

(๑ วนั) 

  

๒๕ ๖ ส.ค. ๖๒ น.ส.ชนติา  โอวรารนิท ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๖ ๖ ส.ค. ๖๒ นายวรีะศกัดิ ์ เทียนทอง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒๗ ๒ ส.ค. ๖๒ น.ส.วิมลมาศ  คงสุข 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  จ านวน  ๑๐ เล่ม 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 
 

 

๒๘ ๖ ส.ค. ๖๒ น.ส.ชนติา  โอวรารนิท ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั)  
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙ ๑๓ ส.ค. ๖๒ น.ส.วรรณวิภา  เลิศปญัญาพร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม  - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
๒. วารสาร จุลนิต ิปทีี่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
๓. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑) 
๔. วารสาร จลุนติ ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๖๑) 
๕. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที ่๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๓ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๐ ๑๕ ส.ค. ๖๒ น.ส.วรรณวิภา  เลิศปญัญาพร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช  ๒๕๖๐ จ านวน  ๔ เล่ม 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๑ ๑๕ ส.ค. ๖๒ นายณัฎฐกติต ์ ปัทมะ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๔ เล่ม 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 
 

 

๓๒ ๑๕ ส.ค. ๖๒ น.ส.ธญัชนก  วิริยะมงคลชัย 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๓ เลม่ 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๓ 
 
 
 

๑๖ ส.ค. ๖๒ น.ส.จตรุาภรณ์  รอดเกลี้ยง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
๒. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
    จ านวน ๒ เล่ม 
 

อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ ๒๒ ส.ค. ๖๒ น.ส.พัชรี  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
 

  

๓๕ ๒๓ ส.ค. ๖๒ น.ส.อมรรัตน์  อินนุมาตร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ (มกราคม  - กุมภาพันธ ์
   ๒๕๖๒) 
 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๖ ๒ ก.ย. ๖๒ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๗ ๔ ก.ย. ๖๒ น.ส.สุพัตรา  เกตทุิม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๘ ๔ ก.ย. ๖๒ น.ส.กนกพร  ศรแดง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  

อนุญาต 
๔ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓๙ 
 
 

๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.สุกานดา  ขุมสวุรรณ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม  

อนุญาต 
๔ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๐ ๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.สุกานดา  ขุมสวุรรณ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๑ ๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.นงค์ลักษ์  เนาวแ์กว้ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๒ ๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.รตัติยา  ยินดีสังข์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๓ ๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.จารุณ ียินดีทีป 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๒๐ เลม่ 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๔ ๑๐ ก.ย. ๖๒ น.ส.นวลละหงส์ ค ามงุคุณ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๓ เลม่ 

อนุญาต 
๑๐ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๕ ๑๑ ก.ย. ๖๒ น.ส.วรรณวิสา  อินทนาม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 
 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๖ ๑๑ ก.ย. ๖๒  น.ส.ชนดิา  ค าพร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ เลม่ 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๗ ๑๒ ก.ย. ๖๒ นางสลิลรัตน์  รตารุณ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๘ ๑๓ ก.ย. ๖๒ น.ส.นงลกัษณ์  พรชยานนัท ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๓ เลม่ 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔๙ ๑๓ ก.ย. ๖๒ น.ส.พนิตตา  ธรรมพิดา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๒๐ เล่ม 

อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๐ ๑๘ ก.ย. ๖๒ น.ส.ศิรพรรณ  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างข้อบงัคับการประชุมวุฒิสภา อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๑ ๑๘ ก.ย. ๖๒ นายกติติศกัดิ ์ อไุรวงศ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๒ ๑๘ ก.ย. ๖๒ นายศรัณยศ์ิริ  คัมภริานนท ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา                                                                                                                                                 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน  ๑๐ เล่ม 

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  

  

๕๓ ๑๘ ก.ย. ๖๒ น.ส.ศุภลักษณ์ สุรวฒันบูรณ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐ เลม่ 

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๔ ๑๙ ก.ย. ๖๒ นางวนิษา  สวมประค า 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๕ ๒๐ ก.ย. ๖๒ นายสุภณัฐ  ศิริทอง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๓๕ เลม่ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๖ ๒๐ ก.ย. ๖๒ นายเฉลมิชัย  ศรีจนัทร ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๓ เล่ม 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๗ ๒๐ ก.ย. ๖๒ นายรุ่งเพชร  งามพร้อม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ จ านวน ๑๐๐ เล่ม 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั)  
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๘ ๒๓ ก.ย. ๖๒ น.ส.รัมภา  เผา่สุริยะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕๙ ๒๔ ก.ย. ๖๒ น.ส.มารียาน  ปาทาน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๔ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๖๐ ๒๔ ก.ย. ๖๒ น.ส.ธนพร  จิตต์อารีย์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๔ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๖๑ ๒๕ ก.ย. ๖๒ น.ส.สว่างใจ  มนตรีพิลา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
  พุทธศกัราช ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

 
 
 

 

๖๒ ๒๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.อัญชล ี ศรีนุน่ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๖๓ ๒๖ ก.ย. ๖๒ น.ส.กนศิ  สามารถ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๔ ๓๐ ก.ย. ๖๒ นางกรกนก  กายข าสิทธกิุล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุญาต 
๓๐ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ  จ านวน ๕ ราย รวมทั้งหมด ๕ เร่ือง     

   

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๒ ก.ค. ๖๒ นายบุญสงค ์ทองอนิทร ์               
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาลของรฐัธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (หนงัสือแปลสี่ภาษา) 

 
 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒ ๑๙ ก.ค. ๖๒ นายปิยะชาต ิ ชืน่จิต                 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนญู 
  แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา) 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๓ ๒๖ ก.ค. ๖๒ น.ส.จุฑาลักษณ์ จ าปาทอง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนญู 
  แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา) 

อนุญาต 
๒๖ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔ 
๔ 

๑๙ ก.ค. ๖๒ น.ส.สุพัตรา วรรณศิริกุล                 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนญู 
  แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา) 

อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๕ ๒๓ ก.ย. ๖๒ นายเรวัต วรรณนุรักษ ์               
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือวฒุิสภาตามบทเฉพาะกาล ของรัฐธรรมนญู 
  แห่งราชอาณาจักรไทย (หนังสือแปลสี่ภาษา) 

อนุญาต 
๒๓ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

 
  



31 
  
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข  จ านวน ๑2 ราย รวมทั้งหมด 40 เร่ือง 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒ ก.ค. ๖๒ 
 

 นางสาวนิศาชล โรจน์สตัตรตัน์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในชัน้สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
จ านวน ๒ ครั้ง ไดแ้ก ่
๑. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

ครั้งที ่๘๐/๒๕๖๑ วันศกุร์ที ่๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

  ครัง้ที่ ๑๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วนัพุธที ่๒๗ กุมภาพันธ ์
  ๒๕๖๒  

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๒ 

(๒ วนั) 
 

  

๒ ๓ ส.ค. ๖๒ 
 

 นายณภัทร สมชม 
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในชัน้วฒุิสภา รายงานการประชุม 
และบนัทึกการประชุม จ านวน ๓ ครั้ง ดงันี ้
๑. ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามญัทัว่ไป) วนัศุกร์ที่ ๒๕ 
    พฤษภาคม ๒๕๔๔ 
๒. ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามญันติิบัญญตัิ) เป็นพิเศษ 
   วันองัคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔ 
๓. ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามญันติิบัญญตัิ) เป็นพิเศษ 
    วนัพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๔ 

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓ ๑๒ ก.ค. ๖๒ 
 

นางนันทน์ภัส จงเจริญ โฉมเฉลา  
บ.ส านักกฎหมายสากล สยาม
พรีเมียร์ จ ากัด 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัต ิจ านวน ๓ ครัง้ ไดแ้ก ่
๑. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  

ครั้งที ่๙๑/๒๕๖๑ วันศกุร์ที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๖๑ 
๒. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

ครั้งที ่๑๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ  วนัพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

๓. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัต ิ
ครั้งที ่๑๙/๒๕๖๒  เปน็พิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ ์๒๕๖๒ 

-   ในชั้นกรรมาธิการ และชัน้สภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  
 

๔ ๙ ส.ค. ๖๒ 
 

นางสาวหทัยรัตน์  เนาว์พิรยิวัฒน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา พิจารณารายงาน 
  การเงนิแผน่ดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
  ครัง้ที่ ๗ สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง วนัอังคารที่ ๙  
  ก.ค. ๖๒ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

   
 

๕ ๑๕ ส.ค. ๖๒ 
 

นายกฤช  เอื้อวงศ ์  
รองเลขาธกิารคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ 

- ส าเนาขอข้อมูลรายงานการประชุมวุฒิสภา ครัง้ที่ ๑๐  
  (สมัยสามัญประจ าป ีครั้งที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๑๓ 
  สิงหาคม ๒๕๖๒  

อนุญาต 
๑๙ ส.ค. ๖๒ 

(๕ วนั) 

  
 



33 
  

 
 

 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖ ๒๗ ส.ค. ๖๒ 
 

นางปณัณิตา  สทา้นไตรภพ  
ผู้อ านวยการส านักบรหิารงาน
กลาง 
 

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน 
รายงานการประชุมในชั้นการพิจารณาของสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาตเิกี่ยวข้องกับการพิจารณา จ านวน ๒ ครั้ง ดงันี ้
๑. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  

ครั้งที ่๓๙/๒๕๕๙ วันศกุร์ที ่๒๔ มิถนุายน ๒๕๕๙  
(เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑) 

๒. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
 ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันพฤหสับดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
 (เปน็การพิจารณาในวาระที ่๒ และวาระที่ ๓) 

อนุญาต 
๒๘ ส.ค. ๖๒ 

(๒ วนั) 

   
 

๗ ๒๙ ส.ค. ๖๒ 
 

นายอินทชั ปิยะนาวิน  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัต ิจ านวน ๔ ฉบับ ดังนี ้
๑. ส าเนาพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที ่๘) พ.ศ.๒๔๙๔ 
๒. ส าเนาพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที ่๑๖) พ.ศ.๒๕๐๒ 
๓. ส าเนาพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที ่๒๕) พ.ศ.๒๕๒๕ 

อนุญาต 
๔ ก.ย. ๖๒ 

(๗ วนั) 
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๔. ส าเนาพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร  
(ฉบับที ่๑๖) พ.ศ.๒๕๓๔ 

๕. ส าเนาพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลรัษฎากร 
(ฉบับที ่๕๐) พ.ศ.๒๕๖๒ 

- ในชัน้การพิจารณาของสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘ ๑๐ ก.ย. ๖๒ 
 

นางสาวจารวุรรณ  ค ามุลคร   
นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร)์ 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในชัน้วฒุิสภา/สภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
จ านวน ๑๐ ครั้ง ได้แก ่
๑. ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๐ 
๒. ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๐ วนัพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
๓. ครั้งที่ ๗ (สมัยสามญันติบิัญญตัิ) วันจนัทร์ที ่๑๓ 

กันยายน ๒๕๕๓ 
๔. ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามญันติิบัญญตัิ) วันจนัทร์ที่ ๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
๕. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันศุกรท์ี่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
๖. ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ วนัศกุร์ที่ ๑๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 
๗. ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
๘. ครัง้ที่ ๒๙/๒๕๖๑ วันพฤหสับดีที ่๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๙. ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑ วนัศกุร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๑๐. ครั้งที ่๗๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วนัพฤหัสบดีที ่๑๕ 

  พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๒ 

(๒ วนั) 
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๙ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 
 

นางปณัณิตา  สทา้นไตรภพ   
ผู้อ านวยการส านักบรหิารงานกลาง 
 

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในชัน้สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
ปรากฏรายงานการประชุม จ านวน ๓ ครั้ง ดังนี ้
๑.  ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
(เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๑) 

๒. ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศกุร์ที ่๑๕ กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ (เป็นการพิจารณาในวาระที ่๒) 

๓. ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพุธที ่๒๐ กมุภาพันธ ์
๒๕๖๒ (เป็นการพิจารณาในวาระที ่๒ และวาระที่ ๓) 

อนุญาต 
๑๗ ก.ย. ๖๒ 

(๕ วนั) 

๙ ๑๓ ก.ย. ๖๒ 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐ ๑๙ ก.ย. ๖๒ 
 

นายรุ่งธรรม เปรมมางกูร  
ผู้อ านวยการส านักบริหารงานกลาง 
 

ขอความอนุเคราะห์ในการคดัส าเนาเอกสาร 
เพื่อประกอบการจดัท ารายงานพยานผู้เชี่ยวชาญในคดี 
ข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกบับริษัท คงิส์เกต 
คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเตด็ ประกอบดว้ยกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 
ดังนี ้
๑. ส าเนาหนังสอืพระราชบญัญัตวิิธปีฏิบัตริาชการ 

ทางปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๙ และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบบั 
๒. ส าเนาพระราชบัญญัตคิวามรับผดิทางละเมิดของ

เจ้าหนา้ที่รฐั พ.ศ.๒๕๓๙ และฉบบัแก้ไขเพ่ิมเติมทุก
ฉบับ 

๓. ส าเนาพระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบบัแก้ไข
เพิ่มเติมทกุฉบับ 

๔. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารอ านวยความสะดวกใน 
การพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิทุกฉบับ 

๕. ส าเนาพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมทกุฉบับ 

อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๒ 

(๘ วนั) 
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๖. ส าเนาพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิทุกฉบับ 

๗. ส าเนาพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๑  
และฉบับแกไ้ขเพิ่มเตมิทุกฉบับรายละเอียดตามแนบ 

๑๑ ๒๐ ก.ย. ๖๒ 
 

 นายชัยวัฒน์  สุกทอง นกัศกึษา
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

การขอข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกบัการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติในชัน้สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี ้
๑. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิวธิีพิจารณาคดียาเสพติด  

พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๐) การประชมุสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที ่๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๐ และการประชมุสภานติิบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐  

๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. .... (พ.ศ.๒๕๕๑) การประชมุสภา 
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๐ วันพุธที ่๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐ และการประชมุสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วันพุธที ่๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๐   

อนุญาต 
๒๔ ก.ย. ๖๒ 

(๕ วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒ ๒๓ ก.ย. ๖๒ 
 

 สิบเอกประพนธ ์ ร่ ารวยธรรม 
ประชาชน 

-    การขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ส าเนาบนัทึกการประชมุ 
และมติการประชมุในการพิจารณาวฒุิสภาในการ
พิจาณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อให้
ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองได้จัดสง่ข้อมูลมติ
การประชมุในรปูแบบไฟล์เอกสารเลก็ทรอนิกส์บรรจุ 
ลงแผ่นซดีี สว่นบนัทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน 
๒๕๖๒ เมื่อเลขาธิการวุฒิสภาลงนามรับรองแล้วจะจัดส่งให้
ภายหลัง 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๒ 

(๓ วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ จ านวน 6 ราย รวมทั้งหมด 13 เรื่อง 

 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ ๒ ก.ค. ๖๒ 
 

นางสาวนศิาชล  โรจน์สตัตรตัน์ 
ข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา        

- บนัทกึการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุน้ ามนั พ.ศ. ....  
(จ านวนทั้งหมด ๑๙ ครั้ง)    

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๒ ๕ ก.ค. ๖๒ นายประมุท  สตูะบตุร 
อดีตสมาชิกสภานติิบัญญัติ
แห่งชาต ิ
 
 
 

 

๑. บันทกึการประชุมของคณะกรรมาธิการการสังคม 
กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
จ านวน (๒ ครั้ง) ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ และ ๔๑/๒๕๕๙ 
๒. บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (จ านวน ๒ ครัง้) ครั้งที ่๓๒/๒๕๕๙ 
และ ๓๓/๒๕๕๙ 
๓. บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษาและ 
การกีฬา (จ านวน ๒ ครั้ง)  ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ และ 
ครั้งที่  ๓๕/๒๕๕๙ 
๔. บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ 
(จ านวน ๒ ครั้ง) ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ และครั้งที่  ๓๕/๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
๒๐ ก.ค. ๖๒ 

(๑๕ วัน) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓ ๑๘ ก.ย. ๖๒ 
 

นายวิษณ ุ ทับเที่ยง อธิบดีกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร ่

-   บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
(จ านวนทั้งหมด ๕ ครั้ง)   

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๒ 

(๑ วนั) 

  

๔ ๑๐ ก.ย.๖๒ นางสาวจารวุรรณ ค ามุลคร 
นักศึกษา คณะนติิศาสตร ์
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
 

๑. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
(จ านวน ๑๑ ครั้ง)   

๒. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดคี้ามนุษย์ พ.ศ. ....  
(จ านวน ๑๐ ครั้ง) 

๓. บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการรกัษาผลประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล พ.ศ. .... (จ านวน ๒๙ ครั้ง) 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๒ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๑๒ ก.ย. ๖๒ นายพรภัทร์  ตนัตกิุลานนัท์ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจ าส านัก
ประธานศาลฎีกา 
 

-   บันทึกการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวสิามญัพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ....  
(จ านวน ๑๖ ครั้ง) 

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๒ 

(๖ วนั) 

  

๖ ๑๘ ก.ย. ๖๒ 
 

นายวิษณ ุ ทับเที่ยง 
อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร ่
 

๑. บนัทึกการประชมุและรายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๕ ) พ.ศ. ๒๕๕๑) 
(จ านวน ๒ ครั้ง) 

 ๒. บันทึกการประชุมและรายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๘ ) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(จ านวน ๖ ครั้ง) 

๓. บนัทึกการประชมุและรายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
จัดตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๙ ) พ.ศ. ๒๕๖๐) 
(จ านวน ๒๓ ครั้ง) 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๒ 

(๗ วนั) 
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