
รายงานสรุปผลสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) 

๑. ประเภทบคุคลทีข่อ 
    มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา จํานวน ๒๕๘ ราย 
แยกประเภทบุคคลผูขอขอมูลได ดังนี ้
 

ลําดับ ผูขอขอมูล 
จํานวน 

(ราย) 

อนุญาต 

(เรื่อง) 

ไมอนุญาต 

(เรื่อง) 

๑ สมาชิกวุฒิสภา ๔ ๔ - 

๒ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ ๑๑ ๑๑ - 

๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ ๑ - 

๔ คณะกรรมาธกิาร ๑ ๑ - 

๕ บุคคลในวงงานสภา ๘ ๘ - 

๖ ศาล ๔ ๔ - 

๗ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๔๐ ๓๙ ๑ 

๘ หนวยงานราชการภายใน ๕๘ ๕๘ - 

๙ ส่ือมวลชน ๑ ๑ - 

๑๐ นักศึกษา/นิสิต/นักเรียน ๕ ๕ - 

๑๑ บริษัท/หางราน/บุคคลทั่วไป ๑๐๙ ๑๐๘ ๑ 

๑๒ องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ ๑๒ ๑๒ - 

๑๓ ทนายความ ๒ ๒ - 

๑๔  อดีตสมาชิกวุฒิสภา ๒ ๒ - 

รวม ๒๕๘ ๒๕๖ ๒ 

หมายเหต ุ  อนุญาต              จํานวน  ๒๕๖  ราย  คดิเปนรอยละ ๙๙.๒๒ 

                ไมอนุญาต          จํานวน    ๒    ราย  คดิเปนรอยละ ๐.๗๘ 



1.55 4.26

0.39

0.39

3.10

1.55

15.12

22.48

0.39

1.94

41.86

4.65

0.78

0.78

สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

คณะกรรมาธิการ บุคคลในวงงานสภา ศาล

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หนวยงานราชการภายใน ส่ือมวลชน

นักศึกษา/นิสิต/นักเรียน บริษัท/หางราน/บุคคลท่ัวไป องคกรอิสระ/หนวยงานอิสระ

ทนายความ อดีตสมาชิกวุฒิสภา

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(แสดงประเภทบุคคลที่ขอขอมูล)

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)



๒. ประเภทขอมูลที่ขอ (ในการขอขอมูลแตละครั้งมีผูขอขอมูลบางรายขอขอมูลขาวสารมากกวา ๑ ประเภท) 

    มีผูขอขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวฒุิสภา จํานวน ๒๕๘ ราย 
แยกประเภทขอมูลที่ขอได ดงันี้ 

ลําดับ ประเภทขอมลู 
จํานวน 

(ราย) 

อนุญาต 

(เร่ือง) 

ไมอนุญาต 

(เร่ือง) 

๑ 
รายงานการประชุมสภานติบิัญญตัิแหงชาติ 

พิจารณารางพระราชบญัญตัิญตัติ และกระทูถาม 
๓๕ ๓๕ - 

๒ 

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามญั 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญและคณะ 

อนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข) 

๓๐ ๓๐ - 

๓ 

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญและคณะ 

อนุกรรมาธิการ 

๙ ๙ - 

๔ 

เทปบันทึกภาพและเสียง การประชุมวุฒิสภา  

การประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิและ 
การประชุมรัฐสภา (ซดีีรอม,VCD,DVD)  

๕ ๔ ๑ 

๕ สําเนาภาพการประชุมวุฒิสภา ๑ - ๑ 

๖ 

บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิก

สภานติบิัญญตัิแหงชาต ิในการประชุมสภา

นิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

๒ ๒ - 

๗ 
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ
๓ ๓ - 

๘ รางพระราชบัญญัต ิ ๘๐ ๘๐ - 

๙ กระทูถาม ๑๗ ๑๗ - 

๑๐ 
เอกสารประกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญตั ิ
๒๕ ๒๕ - 

๑๑ สารบบญัตติ/ญัตต ิ ๗ ๗ - 

๑๒ เอกสารอื่น ๆ ๔๔ ๔๔ - 

รวม ๒๕๘ ๒๕๖ ๒ 

หมายเหต ุ  อนุญาต              จํานวน  ๒๕๖  ราย  คดิเปนรอยละ ๙๙.๒๒ 

                ไมอนุญาต          จํานวน    ๒    ราย  คดิเปนรอยละ ๐.๗๘ 



13.57

11.63

3.49

1.55

0.00

0.78

1.16

31.01

6.59

9.69

2.71

17.05

รายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณารางพระราชบัญญัติญัตติ และกระทูถาม

รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ (รายงานชวเลข)

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ คณะกรรมาธิการวิสามัญและคณะอนุกรรมาธิการ

เทปบันทึกภาพและเสียง การประชุมวุฒิสภา  การประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการประชุมรัฐสภา (ซีดีรอม,VCD,DVD) 

สําเนาภาพการประชุมวุฒิสภา

บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

รางพระราชบัญญัติ

กระทูถาม

เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สารบบญัตติ/ญัตติ

เอกสารอ่ืนๆ

แผนภาพแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

(แสดงประเภทขอมูลที่ขอ)

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑)



มาตรา ๑๑ กรณีมีบุคคลมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร ของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๕๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑) มีผูมาใชสิทธิขอขอมูลขาวสาร 

ณ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา รวมจํานวนทั้งหมด ๒๕๘ ราย 

 
สํานักการประชุม รวมผูขอขอมูล จํานวน ๖๙ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑ ๔ ม.ค. ๕๑ น.ส.นนทกานต จนัทรออน  - สารบบญตัติและสารบบการพิจารณา            

รายงานของคณะกรรมาธิการ  

อนุญาต 

๔ ม.ค. ๕๑  
(๑ วัน) 

  

๒ ๒๓ ม.ค. ๕๑ นายพูนเพิ่ม กฤษณะวนิช  - สําเนาญตัต ินางสาวกัญจนา ศิลปอาชา  อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓ ๒๕ ม.ค. ๕๑ นายวันนพ ศรีประภากรณ - สําเนาญตัต ิ อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔ ๕ ก.พ. ๕๑ น.ส.วราภรณ  หอมละออ  - สารบบญตัต ิ อนุญาต 

๕ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๕ ๖ ก.พ. ๕๑ น.ส.แววดาว ใจยุ - สรุปผลการพิจารณาญตัตแิละเรื่องอื่นๆ  อนุญาต 

๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖ ๖ ก.พ. ๕๑ น.ส.แววดาว ใจยุ - ไฟลขอมูลญัตต ิ อนุญาต 

๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗ ๑๓ ก.พ. ๕๑ น.ส.วรรณวิภา               
เลิศปญญาพร  

- แผนภูมิการเสนอญัตต ิ อนุญาต 

๑๓ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘ ๒๐ ก.พ. ๕๑ พลตรี ปยะพล วัฒนกุล  - รายงานประจําปและรายงาน  

คณะกรรมาธกิาร เรื่องคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๒ ก.พ. ๕๑ 

(๒ วัน) 

  

๙ ๒๐ ก.พ. ๕๑ พลตรี ปยะพล วัฒนกุล  - รายงานประจําปและรายงานคณะกรรมาธิการ 

วิสามัญพิจารณาเพื่อสอบสวนและศึกษา

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

อนุญาต 

๒๒ ก.พ. ๕๑ 

(๒ วัน) 

  

๑๐ ๑๑ มี.ค. ๕๑ สุภาณี ดาบสนัเทียะ  - สําเนาญตัต ิ อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๑ ๑๙ มี.ค. ๕๑ นายพีระ หงษทอง  - รายงานผลการพิจารณาศกึษาตรวจสอบ 

ปญหาบริษัทไทยเดินเรือทะเลฯ  

อนุญาต 

๑๙  มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๒ ๑๙ มี.ค. ๕๑ นายขุนพล ภมูิถาวร  - ไฟลขอมูลที่ผานการพิจารณาของ ส.ว.  อนุญาต 

๑๙  มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๓ ๒๔ มี.ค. ๕๑ ศิริลักษณ บุญมี - รายชื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษาและติดตามการปฏิรูป ระบบราชการ  

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๔ ๒๔ มี.ค. ๕๑ น.ส.บุญทรง จันทรัตน  - ขอมูลเอกสารสรุปผลงาน สนช. พรอม

แผนดิสก  
อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๕ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นายไพรัฐ สีพลากร  - รายงานเรื่องผลกระทบของการใชรัฐธรรมนูญ  อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๖ ๒๖ มี.ค. ๕๑ นางสาวอษุา ปะกะตัง  - สรุปผลงาน สนช.  อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑       

(๑ วัน) 

  

๑๗ ๒๖ มี.ค. ๕๑ นายไตรรงค โตกระแส  - สารบบญตัต ิ(สนช.)  อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๘ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นายสุชาติ เวณุพุกกะณะ  - สําเนาญตัตขิองสมาชิกวุฒิสภา ๑๒ เรื่อง  อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๙ ๑๔ ม.ค. ๕๑ นายอัครนนัท สดเพชร  - สําเนารางพระราชบัญญตัติจํานวน ๔ ราง  อนุญาต 

๑๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๐ ๑๔ ม.ค. ๕๑  นายประดิษฐ บุญเข็ม  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๘ ราง อนุญาต 

๑๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๑ ๑๕ ม.ค. ๕๑  กัญจนพร แสงเทศ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑๐ ราง อนุญาต 
๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๒ ๑๕ ม.ค. ๕๑  นางปรียาภา ทาระ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๓๐ ราง  อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๓ ๑๕ ม.ค. ๕๑  น.ส.วรรณวิภา  

เลิศปญญาพร  
- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๓๖ ราง อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๔ ๑๕ ม.ค. ๕๑  นายมารตุ รุจิศักดิ ์ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๒ ราง อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕ ๑๖ ม.ค. ๕๑ บ.คลิปฟอรด ชานซ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๘ ราง อนุญาต 

๑๖ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๖ ๑๗ ม.ค. ๕๑ บุษราคัม  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๙ ราง อนุญาต 

๑๗ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๗ ๑๗ ม.ค. ๕๑ นายวิทยา จองสกุล  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง  อนุญาต 
๑๗ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๘ ๑๘ ม.ค. ๕๑ นายสมพงศ จนัทรอารี - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๕ ราง อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๙ ๑๘ ม.ค. ๕๑ นายอุสาห ชูสินธ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๐ ๑๘ ม.ค. ๕๑ น.ส.วรรณวิภา             
ศรีวัฒนวงศ 

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๑ ๑๘ ม.ค. ๕๑ น.ส.วรรณวิภา             

เลิศปญญาพร  

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๕ ราง อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๓๒ ๑๘ ม.ค. ๕๑ สุมาลัย (กิจการวุฒิฯ)  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๓ ๒๑ ม.ค. ๕๑ สุภาพ วงศเสริมสิน  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๓ ราง อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๔ ๒๓ ม.ค. ๕๑ น.ส.นิภาพร นาประดิษฐ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๕ ๒๓ ม.ค. ๕๑ บ. คลิปฟอรด ชานซ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๖ ๒๓ ม.ค. ๕๑ Linklaters  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 
๒๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๗ ๒๓ ม.ค. ๕๑ นายบญุปลูก สุวรรณฉวี - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๒ ราง อนุญาต 

๒๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๓๘ ๒๔ ม.ค. ๕๑ จุรียรัตน แซเจียง  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๖ ราง อนุญาต 

๒๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๓๙ ๒๕ ม.ค. ๕๑ คมสัน นิคมคณากร  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๐ ๒๙ ม.ค. ๕๑ นายสนอง ทาหอม  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๑ ๒๙ ม.ค. ๕๑ กิตตศิักดิ ์อุไรวงศ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๓ ราง อนุญาต 
๒๙ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๒ ๓๐ ม.ค. ๕๑ น.ส.สิริพร บุญนพ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๓๐ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๓ ๖ ก.พ. ๕๑ น.ส.สุภาพ โมหอชัย  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๓ ราง อนุญาต 

๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๔ ๖ ก.พ. ๕๑ น.ส.อริสรา นลิวงศ - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๒ ราง อนุญาต 

๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๕ ๖ ก.พ. ๕๑ นายบญุรุง บุญเงิน  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 
๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑  วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๔๖ ๖ ก.พ. ๕๑ นางสาวปภาว ี            

กิตติกานทวงศ 
- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๗ ๒๖ ก.พ. ๕๑ นายลือชัย มาโผ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๘ ๒๖ ก.พ. ๕๑ นางสาวมัทนา รวมพันธุ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 
๒๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๔๙ ๒๗ ก.พ. ๕๑ นางสาวสภุาพ โมหอชัย  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๗ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๐ ๒๘ ก.พ. ๕๑ นางสาวสภุาณี                  

ดาบสันเทียะ  

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๒๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๑ ๗ มี.ค. ๕๑ นายวุฒิชัย ลีละสุนทรเลิศ  - สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 
๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๒ ๑๑ มี.ค. ๕๑ นางสาวสภุาณี                  

ดาบสันเทียะ  

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๕๓ ๑๙ มี.ค. ๕๑ นางสาวลดัดาวัลย     

สมบูรณกิจชัย  

- สําเนารางพระราชบัญญตั ิจํานวน ๑ ราง อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๔ ๖ เม.ย. ๕๑ น.ส.จินดา ประสมทรัพย 

(สํานักรายงานการประชุม

และชวเลข) 

- รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๒๒ คณะ อนุญาต 

๖ เม.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๕ ๘ เม.ย. ๕๑ นางนฤมล เผอืกอําไพ 

(สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ) 

- รายงานคณะกรรมาธิการองคกรอิสระ            

เรื่อง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตแิละ

รายงานเรื่องการถอดถอน                       

(นายจรัล ดษิฐาอภิชัย) 

อนุญาต 

๘ เม.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๖ ๑๑ เม.ย. ๕๑ นายเจริญ  ภกัดีวานิช 

(สมาชิกวุฒิสภา) 

- รางญัตติ  เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษา

และตดิตามการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณความไมสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต 

อนุญาต 

๑๑ เม.ย.๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๗ ๒๔ เม.ย. ๕๑ น.ส. ลัดดาวัลย  

สมบูรณกิจชัย 

(สํานักกฎหมาย) 

- Copy รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา อนุญาต 

๒๔ เม.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๕๘ ๒๕ เม.ย. ๕๑ รศ.ประเสริฐ  ชิตพงศ 

(สมาชิกวุฒิสภา) 

- รางญัตติ  เรื่อง  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ศึกษาและติดตามการแกไขปญหาผลไมราคา

ตกต่าํซ้ําซาก 

อนุญาต 

๒๕ เม.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๕๙ ๒๙ เม.ย.๕๑ คุณสุวิมล เจียมวงศแพทย 

(สํานักกฎหมาย) 

- ไฟลขอบังคบัการประชุม ๒๕๕๑ อนุญาต 

๒๙ เม.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๐ ๒ พ.ค.๕๑ น.ส. ลลิดา จลุฤกษ  

นิติกร  

สํานักการประชุม สผ. 

- รายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ศึกษารายงานประจําป ๒๕๔๙ กองทุน สสส. 

อนุญาต 

๒ พ.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๑ ๖ พ.ค. ๕๑ น.ส. สุภัค บญุพัชรวาณิช 

(สํานักกรรมาธิการ ๓) 

- หนังสือตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจํา

วุฒิสภา ๒๒ คณะ 

อนุญาต 

๖ พ.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๒ ๖ พ.ค. ๕๑ น.ส.สมศรี บญุอํานวยพร 

(สํานักภาษาตางประเทศ) 

- รายชื่อคณะกรรมาธิการ อนุญาต 

๖ พ.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๓ ๖ พ.ค. ๕๑ นายนพดล ชาเคน 

(บริษัท ลิคเกอรี่  

แอนด วรชัย จํากัด)  

- ขอหนังสือนัดประชุม กมธ. ๒๒ คณะ อนุญาต 

๖ พ.ค.๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๔ ๒๐ พ.ค. ๕๑ นายขุนพล ภมูิถาวร 

(สํานักกรรมาธิการ ๓) 

- หนังสือยันยันมต ิ อนุญาต 

๒๐ พ.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๖๕ ๒๙ พ.ค.๕๑ ศาลแพง ๑. สําเนากระทูถามที่ ๒๙๘ เรื่อง ความผดิตอ     

ตําแหนงหนาที่ราชการ (นายสนิท จันทรวงศ   

เปนผูตั้งถาม)   

๒. สําเนากระทูถามที ่๒๙๙ เรื่อง เจาหนาที่ 

    ปฎิบัตหินาที่โดยมิชอบ (นายจโิรจน โชติพันธ 

เปนผูตั้งถาม)  และ 

๓. สําเนากระทูถามที ่๓๐๐ เรื่อง กระทรวง

สาธารณสุขละเมิดเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพและละเมิดสิทธิของผูบริโภค 

    (นายบญุเลศิ  ไพรินทร เปนผูตั้งถาม) 

อนุญาต 

๒๙ พ.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๖ ๒ มิ.ย. ๕๑ น.ส.วิกานดา วรรณวิเศษ 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- สรุปประเดน็การประชุมรัฐสภา  

(File ตารางเปรียบเทียบนโยบายฯ) 

อนุญาต 

๒ มิ.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๗ ๕ มิ.ย. ๕๑ น.ส. รุงรัฐ ลิลา 

(สํานักการคลงั  

สภาผูแทนราษฎร) 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ป ๕๑                

ใสแผนดิสก 

อนุญาต 

๕ มิ.ย. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๘ ๑๒ มิ.ย. ๕๑ น.ส. บงกช วงษไทย 

(สํานักกํากับและ

ตรวจสอบ) 

- สารบบญตัติ (ตารางแยกคณะ)                   

ฉบับลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๑ 

อนุญาต 

๑๒ มิ.ย.๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๖๙ ๑๖ มิ.ย. ๕๑ นายไตรรงค โตกระแส  

(สํานักวิชาการ) 

- สําเนาประกาศวุฒิสภา  

หนังสือยันยันมต ิ

อนุญาต 

๑๖ มิ.ย.๕๑ (๑ วัน) 

  



 

สํานักกฎหมาย รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑๒๐ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๗๐ ๓ ม.ค. ๕๑  ดร.สุมาลี อุทยัเฉลิม 

นักวิชาการประจําคณะ 

กรรมาธิการอุตสาหกรรม 

และการทองเที่ยว  

๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการสรรหา               
สมาชิกวุฒิสภา  

๒. ระเบียบหลักเกณฑ                                 

๓. ระเบียบคาเบี้ยประชุม                         
๔. แบบคําขอลงทะเบียน  

อนุญาต 

๓ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗๑ ๓ ม.ค. ๕๑  นายปรีชา บัววิรัตนเสิศ 

สมาชิกสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิ

- ระเบียบการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก   

การสรรหา  

อนุญาต 

๓ ม.ค. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๗๒ ๓ ม.ค. ๕๑  นายทรงเดช อามตรมนตรี

๘ หมู ๕ ต.วาทา              

อ.พลับพลา-ไชย              

จังหวัดนครราชสีมา  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  

อนุญาต 

๓ ม.ค. ๕๑ 
( ๑ วัน) 

  

๗๓ ๔ ม.ค. ๕๑  นายพนัส โกศล สมาชิก

สภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ
- เอกสารประกอบการพิจารณาราง              

พระราชบัญญตัต ิจํานวน ๑ ฉบับ  
อนุญาต 

๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๗๔ ๔ ม.ค. ๕๑  นาวาอากาศเอกหญิง         

แสงจันทร                    

ขาราชการทหาร  

- พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕  

อนุญาต 

๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗๕ ๔ ม.ค. ๕๑  นายนพดล สุระสังวาลย  

ผูปฏิบตัิงานของสมาชิก

สภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ

- รางพระราชบัญญตัิการทะเบียนราษฎร          
(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗๖ ๑๑ ม.ค. ๕๑  พลเอก เพิ่มศักดิ์              

พวงสาโรจน                    

ขาราชการทหาร  

๑. รวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครอง 

๒. รวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ  

๓. การใชอํานาจรัฐ 

    รวมกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ  

อนุญาต    

๑๑ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗๗ ๑๕ ม.ค. ๕๑  น.ส.กัญจนพร แสงเทศ 

สํานักวิชาการ                
ศาลยุตธิรรม  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง    

พระราชบัญญตัิของสภานติบิัญญตัติ             

จํานวน ๔ ฉบับ  

อนุญาต  

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๗๘ ๑๕ ม.ค. ๕๑  น.ส.วันวิภา สุขสวัสดิ์

สํานักงานเลขาธิการ         
สภาผูแทนราษฎร  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

พระราชบัญญตัิปาชุมชน พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๗๙ ๑๕ ม.ค. ๕๑ น.ส.อัจริยา สัมพัฒนะภัย 

กองนิติการ                

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย        

โทร. ๐๒ - ๓๐๖ ๘๖๙๐  

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย               

พุทธศักราช ๒๕๔๙ จํานวน ๑ เลม  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณาราง    
พระราชบัญญตัิทางหลวง (ฉบับที.่.)  

พ.ศ. .... จํานวน ๑ ฉบับ       

๓. วารสารจุลนิต ิ๑ เลม    

๔. พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทําความผดิ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐  

อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๐ ๑๕ ม.ค. ๕๑ น.ส.อัชญา ไกรกิตติวุธ 

เลขานุการของสมาชิก

วุฒิสภา (นายสมชาย 

แสวงการ)  

- ขอคําปรึกษาดานกฎหมายประเด็นวาสมาชิก 

วุฒิสภาถือหุนในรัฐวิสาหกิจหรือเปนกรรมการ

ในรัฐวิสาหกิจจะสามารถสมคัรรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภาไดหรือไมและขอเอกสาร  

ตอบขอหารือ 

เรียบรอยแลว       

๑๕ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๑ ๒๔ ม.ค. ๕๑ น.ส.รัตนา ชัยเลิศกลมเดช 

ประชาชน  

- รางพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน            
(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๔ ม.ค. ๕๑  

(๑ วัน) 

  

๘๒ ๒๔ ม.ค. ๕๑ น.ส.นิดาพร นาประดิษฐ 

นักศึกษา จากจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  

๑. พระราชบญัญัติการรักษาความมัน่คงใน     

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑        

๒. รายงานคณะกรรมาธิการ  

อนุญาต 
๒๔ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๓ ๒๕ ม.ค. ๕๑ นายสุขสรรค ขอสุข           

กองนิติกร สํานักงาน

ตํารวจแหงชาต ิ

- ซีดีรวมเอกสารประกอบการพิจารณาราง   

พระราชบัญญตัิของสภานติบิัญญตัิแหงชาติ

ประจําป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ จํานวน ๑ แผน  

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๘๔ ๒๘ ม.ค. ๕๑ คุณอัจฉรา พูลธัญญะ 

ประชาชน  

- สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา  อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๕ ๒๙ ม.ค. ๕๑ นายบญุเชิด เขตจัตุรัส 

เจาหนาที่กลุมงาน

คณะกรรมาธกิารกิจการ

องคกรอิสระ  

- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๒๙๐                 

วาดวยการทางพิเศษแหงประเทศไทย  

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๖ ๒๙ ม.ค. ๕๑ นายกฤษฎา                  

แสงเจริญทรัพย 

ผูชวยเลขานุการกรรมการ

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต (นายวิชา มหา

คุณ) 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิสภาองคการพัฒนาชุมชน 

๒. เอกสารปะกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิสภาพัฒนาการเมือง              

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๘๗ ๑๔ ก.พ. ๕๑ น.ส.อรจิรา ปูเณร             

กลุมงานสื่อมวลชน            

สํานักประชาสมัพันธ  

- พระราชบัญญัติองคกรจดัสรรคลื่นความถี่       

และกํากับกจิการวิทยุกระจายเสียงวิทยุ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม              
พ.ศ. ๒๕๔๓  

อนุญาต 

๑๔ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๘๘ ๑๕ ก.พ. ๕๑ นายสม ตะยศ                  

อดีตสมาชิกวุฒิสภา  

๑. รางพระราชบัญญตัิปาชุมชน พ.ศ. ....           

     จํานวน ๒ เลม   
๒. พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย    

     การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ 

     การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. ๒๕๕๐       

๓. รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญจดุผอน   

    ปรนจดุผานแดนชั่วคราวและถาวร  

อนุญาต 

๑๕ ก.พ. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๘๙ ๑๘ ก.พ. ๕๑ นายภัทระ คําพิพักษ

สมาชิกสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิ

- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจาย 

เสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๐ ๑๘ ก.พ. ๕๑  คุณสมโภชน โตรักษา 

ประชาชน 

- ราง พรบ. ปาชุมชน อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๑ ๑๘ ก.พ. ๕๑ คุณสมศักดิ ์เดชศิริอุดม 

ประชาชน  

-รวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๐, พรบ.คุมครอง   

   ผูถูกกระทาํดวยความรุนแรงในครอบครัว ,     
   จุลนิติ ฉบบัที่ ๖, เอกสารประกอบการ     

   พิจารณาฯ  

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๙๒ ๑๘ ก.พ. ๕๑ คุณบุญเชดิ เขตจตุรัช 

ประชาชน  

- พรฎ.ระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๙๓ ๑๘ ก.พ. ๕๑ วาที่รอยตรีจักรินทร           

ทองบพิตร                   

ประชาชน  

- จุลนติิ ฉบับที่ ๖  อนุญาต  

๑๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๔ ๑๙ ก.พ. ๕๑ น.ส.เมษาณญีา สวนทรัพย 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง                
   พระราชบญัญัตติ จาํนวน ๒ ฉบับ  

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๕ ๑๙ ก.พ. ๕๑ นายสมบตัิ เพียรทอง 

ประชาชน  

- อํานาจหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา                
   จาํนวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๖ ๑๙ ก.พ. ๕๑ คุณอาภรณ หงสเอก 

ประชาชน 

- จุลนติิ ฉบับที่ ๖ อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๗ ๑๙ ก.พ. ๕๑ คุณปริญญา  

ประชาชน  

- จุลนติิ  ฉบบัที่ ๖  อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๘ ๒๐ ก.พ. ๕๑ คุณวัชราภรณ  รัตนโกเศศ 

ประชาชน  

- พรบ.ความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจาก  

   สินคาทีไ่มปลอดภัย, เอกสารประกอบฯ         
   ราง พรบ.สถาบันคุมครองเงินฝาก  

อนุญาต 

๒๐ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๙๙ ๒๐ ก.พ. ๕๑ นายชาติวัฒน ชาติสกุล 

ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง  

   พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

   พ.ศ. .... จาํนวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๒๐ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๐๐ ๒๐ ก.พ. ๕๑ นายภัทรินทร                   

พนมชัยวัฒน 

ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน    

   พ.ศ. .... จาํนวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๒๐ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๑ ๒๐ ก.พ. ๕๑ นายวรัชย ชวพงศ          

สมาชิกสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิ

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง  

   พระราชบัญญัติวธิีพิจารณาคดีความอาญา      
   พ.ศ. ....  จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๒๐ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๒ ๒๗ ก.พ. ๕๑ น.ส.วลัยภรณ พงษวิพันธุ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๕ เลม  

อนุญาต 
๒๗ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๓ ๒๘ ก.พ. ๕๑ นางนงเยาว บญุญาภิรมย 

ขาราชการสามัญสามัญ  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง    

   พระราชบญัญัติประกนัสังคม (ฉบับที.่.)         

   พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๔ ๒๘ ก.พ. ๕๑ น.ส.วลัยภรณ พงษวิพันธุ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  
อนุญาต 

๒๘ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๕ ๓ มี.ค. ๕๑ นางนงเยาว ชัยวงศ 

ขาราชการสามัญสามัญ 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม 

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๖ ๔ มี.ค. ๕๑ นายกิตติศักดิ ์อุไรวงศ 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง   

   พระราชบญัญัติของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ   

   จาํนวน ๔ ฉบับ 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๐๗ ๔ มี.ค. ๕๑ นายนิรันดร แสนสอน 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

สํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฏร 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณาราง 
    พระราชบญัญัติการมาตรฐานแหงชาต ิ          

    พ.ศ. .... 

๒. รายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

    พิจารณารางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา  
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๘ ๔ มี.ค. ๕๑ นายยอดเพชร แซลี้ 

ประชาชน 

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง  

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

   การตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๐๙ ๕ มี.ค. ๕๑ พลเอก เพิ่มศักดิ์          

พวงสาโรจน            

สมาชิกสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิ

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง  

   พระราชบญัญัติของสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

   จาํนวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๕ มี.ค. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๑๑๐ ๕ มี.ค. ๕๑ นายเรืองเดช            

เหลืองบริบูรณ  

ทนายความ  

- รายงานผลการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม     

   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย                

   พุทธศักราช ๒๕๕๐  

อนุญาต 

๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๑๑ ๕ มี.ค. ๕๑ นายเรืองเดช               

เหลืองบริบูรณ        

ทนายความ  

- รายงานการพิจารณาศึกษาและรับฟงความ    
   คดิเห็นของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ  

อนุญาต 
๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๒ ๕ มี.ค. ๕๑ น.ส.ลักษณา ศิริวรรณ 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง              

   พระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน (ฉบบัที่..)     

   พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๓ ๕ มี.ค. ๕๑ น.ส.ชนิดา ลีภิรมย

ประชาชน  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  

อนุญาต 

๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๔ ๕ มี.ค. ๕๑  นางสุมาลี เทยีมสนิท 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 
๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๕ ๖ มี.ค. ๕๑  น.ส.ลลิตา จุลฤกษ 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง     

   พระราชบญัญัติการขัดกันระหวาง   

   ผลประโยชนสวนบคุคลกบัประโยชนสวนรวม  

   พ.ศ. ….  

อนุญาต 

๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๖ ๖ มี.ค. ๕๑  น.ส.คมคาย แตงเนียม 

จากสํานักกรรมาธิการ ๓  
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  
อนุญาต 

๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๑๗ ๖ มี.ค. ๕๑  นางนโิรบล มูลจันที

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  

อนุญาต 
๖ มี.ค. ๕๑(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๑๘ ๖ มี.ค. ๕๑  น.ส.วรรณวิภา               

เลิศปญญาพร                  

ประชาชน  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง    

   พระราชบญัญัติของสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

   จาํนวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๖ มี.ค. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๑๑๙ ๗ มี.ค. ๕๑  นางวนษิา สวมประคํา 

ผูอํานวยการกลุมงานบญัชี 
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๐ ๗ มี.ค. ๕๑  น.ส.สุภาวดี  สุทธิ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

สํานักกรรมาธกิาร ๓ 

สํานักงานเลขาธิการ         
สภาผูแทนราษฎร  

- พระราชบัญญัติสงเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร     

   และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑  

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๑ ๗ มี.ค. ๕๑ นายศภุวัฒน เทียนถาวร 

สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด

สิงหบุรี 

- ปรึกษาหารอืเกี่ยวกับขอกฎหมายทั่วไปและ  

   ขอเอกสารกฎหมาย 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๒ ๗ มี.ค. ๕๑ นายอรุณสวัสดิ์ สุขเจริญ      

ประชาชน 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา, สภา 

   ผูแทนราษฎร, รัฐสภา 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๓ ๗ มี.ค. ๕๑ นายสุเมศ กาญจนโรจน

สํานักงานประธานวฒุิสภา  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๒๔ ๑๑ มี.ค. ๕๑ นายนพดล สุระสังวาล 

ผูปฏิบตัิงานของสมาชิก 

สภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  
อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๑ 
(๑ วัน) 

  

๑๒๕ ๑๑ มี.ค. ๕๑ นายประเสริฐ สีเลิศ 

ประชาชน  
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑๐ เลม  

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๖ ๑๒ มี.ค. ๕๑ น.ส.ขนิษฐา หงสสมดี 

นักศึกษา พาณิชยการ

สุโขทัย 

- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  

   พ.ศ. ๒๕๑๘ 

อนุญาต 

๑๒ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๗ ๑๒ มี.ค. ๕๑ น.ส.ปนดัดา เชนสม 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  

อนุญาต 

๑๒ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๘ ๑๒ มี.ค. ๕๑ คุณกัญญาภคั แกนจนัทร  - รวมกฎหมายประกอบ  อนุญาต 
๑๒ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๒๙ ๑๓ มี.ค. ๕๑ คุณอนุศักดิ์ คงมาลัย 

ประชาชน 

- เอกสารกรรมาธิการการมีสวนรวมของ 

   ประชาชน ป ๔๙ - ๕๐,  บัญชีราง พรบ.        

   ที่คางการพจิารณาของ สนช. 

อนุญาต 

๑๓ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๐ ๑๓ มี.ค. ๕๑ คุณวิไลลักษณ ดาสกุล 

ประชาชน 

- ขอบังคับการประชุม, พรบ.มาตรการของฝาย 

   บริหารในการปองกันและแกไขปญหาการ 

   ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๑๓ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๓๑ ๑๓ มี.ค. ๕๑ นายยุทธนากรณ  ผมหอม 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ 

   กรรมาธิการ จํานวน ๑๐ เลม 
อนุญาต 

๑๓ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๒ ๑๓ มี.ค. ๕๑ นางสายใจ ลาวรรณ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๑๓ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๓ ๑๔ มี.ค. ๕๑ นางสลัลรัตน นรันทรรัตน 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๔ ๑๔ มี.ค. ๕๑ น.ส.ศิริพร เมืองศรีนุน 

กรรมการสมาคมบัณฑติ

สตรีทางกฎหมาย 

๑. รวมเอกสารประกอบการพิจารณาราง

พระราชบัญญตัิของสภานติบิัญญตัิแหงชาติ 

ประจําป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ 

๒. รายงานคณะกรรมาธิการ 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๕ ๑๔ มี.ค. ๕๑ ส.ต.กิตติ เถิดสุข 

สภาบันสิ่งแวดลอมไทย 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม 

อนุญาต 
๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๖ ๑๔ มี.ค. ๕๑ นายภูม ิมูลศลิปะ 

ผูปฏิบตัิงานสมาชิก

วุฒิสภา  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๓๗ ๑๔  ม.ีค. ๕๑ นายบรรหาร กําลา 

นิติกร จากสํานักกฎหมาย 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๘ ๑๔  ม.ีค. ๕๑ นางสิริกันย สองแสง 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๑๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๓๙ ๑๗ มี.ค. ๕๑ น.ส.วาสนา ยังสุข 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  
- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ  

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๐ ๑๗ มี.ค. ๕๑ คุณสุชาดา บญุญฤทธิ ์

ประชาชน  

๑. พรบ.การสืบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ขอบังคับวาดวย กคพ.  

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๑ ๑๗ มี.ค. ๕๑ คุณวัลลภ ตังคณาณุรักษ  - พรบ.สงเสริมสวัสดิภาพเด็ก  อนุญาต 
๑๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๒ ๑๘ มี.ค. ๕๑ คุณวัชราภรณ รัตนโกเศศ 

ประชาชน 

- ราง พรบ. ที่ตกไปในสมยัสมาชิกสภานิต ิ

   บัญญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๓ ๑๘ มี.ค. ๕๑ คุณชนะศึก แปนคง - สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๔๔ ๑๘ มี.ค. ๕๑ คุณปรียากร 

ประชาชน 

- พรก. จัดตั้งสํานักงานสําหรับอุตสาหกรรม 

   ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)           

   พ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๕ ๑๘ มี.ค. ๕๑ คุณเจริญ 

ประชาชน 

๑. พรบ.การรกัษาความมั่นคงภายใน 

   ราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. ราง พรบ. คาปลีกคาสง 

๓. บันทึกกฤษฎีกา พรบ. ความั่นคง 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๖ ๑๘ มี.ค. ๕๑ นางวัขราภรณ รัตนโกเศศ 

นิติกร                           

สํานักกฎหมาย ส.ผ. 

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติจาํนวน ๙ เลม 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๗ ๑๘ มี.ค. ๕๑ นายเทียนชัย พันธเสม 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม 

อนุญาต 

๑๘ ม.ีค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๘ ๑๙ มี.ค. ๕๑ นางมนฤดี ชัยธิตาทร 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม 

อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๔๙ ๑๙ มี.ค. ๕๑ นายศิริชัย ไขขุนทด 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๕๐ ๑๙ มี.ค. ๕๑ คุณปวีณา เรืองพุฒ  - ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรม  อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๑ ๑๙ มี.ค. ๕๑ คุณกฤษณะ ถวิลวงษ 

ประชาชน  

- ขอบังคับการประชุม, สิทธิประโยชนของ สว.   
   และกรรมาธิการ  

อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๒ ๑๙ มี.ค. ๕๑ คุณกฤษฎา ใหวัฒนานุกุล  - ขอบังคับการประชุมสภา  อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๓ ๑๙ มี.ค. ๕๑ คุณปานทิพย                   

นนทเกศเกยูร  

ประชาชน  

- ใหคาํปรึกษาดานขอมูลของวุฒิสภาเอกสาร      

   กฎหมาย  

อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๔ ๑๙ มี.ค. ๕๑ คุณอรุณสวัสดิ ์สุขเจริญ  - สิทธิประโยชนของ สว. และกรรมาธิการ  อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๕ ๒๐ มี.ค. ๕๑ คุณมานดิา สารพัฒน 

ประชาชน 

- รางพรบ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๕๖ ๒๐ มี.ค. ๕๑ คุณอรจิรา ปูเณร 

ประชาชน 

- รางพรบ.ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร   

   พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๗ ๒๐ มี.ค. ๕๑ คุณธงชัย ธติาเพียง 

ประชาชน 

- ราง พรบ. วฒันธรรม, ราง พรบ. ปรับปรุง 

   กระทรวง, พรบ. ธง, พรบ. การประหาร 

   องคกรศาสนาอิสลาม, พรบ. อุปถัมภ 

   พระพุทธศาสนา 

อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๘ ๒๐ มี.ค. ๕๑ คุณศรันยา สีมา  - เอกสารประกอบฯ ราง พรบ.  อนุญาต 
๒๐ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๕๙ ๒๑ มี.ค. ๕๑ นายปณิทศัร ปทุมวัฒน 

นิติกร สํานักกฎหมาย  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๗ เลม  
อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๐ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณนารนีารถ เหตานุรักษ - สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา  อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๑ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณอรุณทิพย เพิ่มทวี 

ประชาชน 

- สิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา, พรบ.  

   การทํางานของคนตางดาว 

อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๖๒ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณธวัชชัย บญุมา 

ประชาชน 

- รัฐธรรมนูญ, สิทธิประโยชน, ขอบังคับการ 

   ประชุม 

อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๓ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณอรุณทิพย เพิ่มทวี 

ประชาชน 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๔ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณจารุนนัท - ขอบังคับการประชุม อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๕ ๒๑ มี.ค. ๕๑ คุณโชติรัส ชวนิชย - ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๔ อนุญาต 

๒๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๖ ๒๔ มี.ค. ๕๑ น.ส. อัชญา ไกรกิตติวุฒ ิ

ประชาชน 

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา จํานวน ๑ เลม อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๗ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นายสําเริง รอดโฉม 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- รวมเอกสารประกอบการพิจารณาราง      

   พระราชบญัญัติของสภานติิบญัญตัิแหงชาติ  

   ประจาํป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ ซีดี                     

   จาํนวน ๑ แผน  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๖๘ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นายเกรียงศักดิ์ แจงสวาง 

สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  
อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๖๙ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นายคาํนูน สิทธิสมาน 

สมาชิกวุฒิสภา  
- ยกรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..)     

   พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๐ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นางนฤมล ศิริวัฒน            

สมาชิกวุฒิสภา  
๑. รายงานผลการวิจัยประจําป ๒๕๔๓              

     เรื่องการพัฒนาพนัธุไกพื้นเมือง  

๒. บทสรุปการศึกษารูปแบบกิจกรรม การ   

    พัฒนาและสรางเสริมกีฬามวยไทย  

๓. รายงานการวิจัยการวิเคราะหขอเสนอ     

    นโยบายและแผนสงเสริมการเรียนรูทางการ    

    กีฬา  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๑ ๒๕ มี.ค. ๕๑ น.ส.ดริษฐา ดาราศร 

ขาราชการจาก ก.พ.ร.  

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

   พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๔ เลม  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๒ ๒๕ มี.ค. ๕๑ นายสุเมธ ศรีพาห          

สมาชิกวุฒิสภา  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๓ ๒๕ มี.ค. ๕๑ น.ส.สุมาลี เฉลิมพันธ

สํานักการประชุม  

- พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลปกครองและวิธี   

   พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๗๔ ๒๖ มี.ค. ๕๑ นายทศพร แยมวงษ

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  
อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๕ ๒๖ มี.ค. ๕๑ นายบญุชวย วัฒนากุล 

ผูปฏิบตัิงานของสมาชิก 

วุฒิสภา  

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

    พุทธศักราช ๒๕๕๐  
๒. หนังสือสิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภา 
    และกรรมาธิการ จํานวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑วัน) 

  

๑๗๖ ๒๖ มี.ค. ๕๑ นายกฤตยศ สุจินต 

ประชาชน 

- รายงานการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร 
   สาธารณสุข สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑วัน) 

  

๑๗๗ ๒๖ มี.ค. ๕๑ น.ส.สุนันทา เรืองฉาย 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ 

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๘ ๒๖ มี.ค. ๕๑ น.ส.นนทกานต จนัทรออน 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติ ๑๒๖ จํานวน ๒ เลม  

อนุญาต 

๒๖ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๗๙ ๒๗ มี.ค. ๕๑ นายอรุณสวัสดิ์ สุขเจริญ 

ประชาชน  

- เอกสารประกอบการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัตฯิ  

อนุญาต 
๒๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๘๐ ๒๗ มี.ค. ๕๑ นายอรุณสวัสดิ์ สุขเจริญ 

ประชาชน  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

   การเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ   

   ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  

อนุญาต 

๒๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๑ ๒๗ มี.ค. ๕๑ นายอรุณสวัสดิ์ สุขเจริญ 

ประชาชน  

- ระเบียบและหลักเกณฑของคณะกรรมการการ  

   เลือกตั้ง  

อนุญาต 

๒๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๒ ๒๗ มี.ค. ๕๑ น.ส.สุภาพร ขอมคง 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- ซีดีรวมเอกสารประกอบการพิจารณาราง    

  พระราชบัญญัติของสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

  ประจาํป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ จํานวน ๑ แผน  

อนุญาต 

๒๗ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๓ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นางประไพ มิตยโรจน 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๓ เลม  

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๔ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นายโสภณ ศรีมาเหล็ก 

สมาชิกวุฒิสภา               
จังหวัดนาน  

- ขอบังคับการประชุมวุฒิสภา  อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๕ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นายพิศณุ แสนพลกรัง 

ประชาชน 

๑. วารสารจุลนิติ ปที่ ๔ ฉบบัที่ ๖  

    จํานวน ๑ เลม 

๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

    พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๘๖ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นายฉัตรชัย วรีะเชวงกุล 

ขาราชการจากสํานักงาน

ปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

   พุทธศักราช ๒๕๕๐ จํานวน ๑ เลม 

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๗ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นายผจญ นาวาวิจัตร 

หัวหนากลุมงานการเมือง

สํานักงานรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย 

- รายงานการประชุมของสภานิตบิัญญัต ิ

   แหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๘ ๒๘ มี.ค. ๕๑ นางปฤษณา อติแพทย

ผูอํานวยการกลุมงานรอง 

ประธานวุฒิสภาคนที่สอง 

สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา  

๑. หนังสือสิทธิประโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ
กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  

๒. หนังสือสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา               

   จาํนวน ๑ เลม  

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๑๘๙ ๓๑ มี.ค. ๕๑ นางกาญจนา วาบานเลน 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ  

- หนังสือสิทธปิระโยชนของสมาชิกวุฒิสภาและ   

   กรรมาธิการ จํานวน ๒ เลม  
อนญุาต 

๓๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 

 



 

สํานักรายงานการประชมุและชวเลข รวมผูขอขอมูล จํานวน ๓๗ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๙๐ ๓ ม.ค. ๕๑  น.ส.ลัดดาวัลย สมบูรณกิจ

ชัย ขาราชการรัฐสภา

สามัญ  

- รายงานการประชุมการพิจารณาราง      

   พระราชบญัญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับ 

   การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 

   และประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....  

อนุญาต  
๘ ม.ค. ๕๑  

(๕ วัน)  

  

๑๙๑ ๓ ม.ค. ๕๑  ผูอํานวยการสํานักการ

ประชุม ขาราชการรัฐสภา

สามัญ  

- รายงานการประชุม การพิจารณาราง  

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญผล  

   การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งราง    

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญผล   

   การออกเสียง ลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง  

อนุญาต  

๗ ม.ค. ๕๑  

(๔ วัน)  

  

๑๙๒ ๓ ม.ค. ๕๑  นางสาวสิริพรรณ ลิขิ

วิวัฒนหัวหนาสํานักงาน

รัฐมนตรี 

๑. รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิ   

   แหงชาติครัง้ที่ ๔/๒๕๕๐ วันที่ ๑๘  

   มกราคม ๒๕๕๐ เรื่อง การขยายสาขาของ 

   กลุมธุรกิจคาปลีกตางชาต ิ
๒. รายงานการประชุมสภานติบิัญญตั ิ

   แหงชาติครัง้ที่ ๒๑/๒๕๕๐ วันที่ ๒๕  

   เมษายน ๒๕๕๐ เรื่อง ราง 

   พระราชบญัญัติการประกอบ ธุรกิจของ 

   คนตางดาว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๔ ม.ค. ๕๑  

(๒ วัน)  

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

๓. รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิ  

    แหงชาตคิรั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐ วันที่ ๑๑   

    กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง ราง  

   พระราชบญัญัติคณะกรรมการกํากับและ  

   สงเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย    

   พ.ศ. .... 
๔. รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตั ิ

   แหงชาต ิครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๐ วันที ่๗ 

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐ พิจารณาใหความ   

   เห็นชอบรางปฏิญญาวาดวยแผนงานการ   

   จดัตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๕. รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตั ิ

   แหงชาต ิครั้งที่ ๖๕ /๒๕๕๐ วันที่ ๒๑    

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ราง 

   พระราชบญัญัติลิขสิทธิ ์

๖. รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตั ิ

   แหงชาต ิครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๐ วันที ่๒๒     

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง ราง   

   พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล    

   กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที.่.)    

   พ.ศ. .... 

 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

๗.รางพระราชบัญญตัิกําหนดความผดิเกี่ยวกับ

หางหั้นสวนจํากัดบริษัทจาํกัด สมาคม และ

มูลนิธ(ิฉบับที ่..) พ.ศ. .... และราง

พระราชบัญญตัิบรรษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ 

..) พ.ศ. .... ซึ่ง 

   คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอทั้ง ๓ ฉบบั 

 
  

๑๙๓ ๑๐ ม.ค. ๕๑ นายพินิจศักดิ ์

สุวรรณรังค 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

เผยแพรทางการศึกษา

รักษาราชการแทน

ผูอํานวยการสํานัก

บริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๓/    

   ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง  

   รางพระราชบัญญตัิสงเสริมการศึกษา 

   นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย    

   พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๕ ม.ค. ๕๑  

(๕ วัน)  

  

๑๙๔ ๑๑ ม.ค. ๕๑ น.ส.ณัฐทิพย กบิลคาม 

กลุมงานผลติรายการ 

วิทยุกระจายเสียง สํานัก 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 

และวิทยุโทรทัศนรัฐสภา 

๑. ขอรายงานการถาม  
๒. ตอบกระทู 
     ถามสดและกระทูถามทั่วไป 

(๑)กระทูถามสด กรณีการชุมนุมประทวงของ 

     พระสงฆและประชาชนในประเทศสหภาพ 

     พมา รายงานการประชมุครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๐  

     วันพฤหัสบดีที ่๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

(๒) กระทูถามสด ปญหาอันเกิดจากการทํา 

   ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย –  

   ญีปุ่น JTEPA ที่ไมนําความตกลงฉบับนี ้

   เขาสูการพจิารณาของสภานติิบญัญตั ิ 

   รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๐     

   วันพฤหัสบดีที ่๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๓) กระทูถามสด นโยบายตอโครงการ 

    เกษียณอายุขาราชการครูกอนกําหนด 

    รายงานการประชุมครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๐     

    วนัพุธที ่๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๔) กระทูถามสด นโยบายและแผนของ   

     รัฐบาลในการแกไขปญหาความ   

     เดือดรอนของประชาชนที่อาศัยอยูใน  

    อาคารแฟลตดนิแดง รายงานการประชุม   

    ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๐ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม     

    ๒๕๕๐ 

(๕) กระทูถามสด เรื่อง กรณีการลาออก    

    ของคณะกรรมการรถไฟทั้งคณะรายงาน   

    การประชมุครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๐ และ   

    รัฐมนตรีฯ ขอเลื่อนกระทูถามทั่วไป 

 

 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

(๖) กระทูถาม เรื่อง การตดิตามตรวจสอบ 

   กรณีทุจริตเงินประกันสังคมรายงานการ 

   ประชุมครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดทีี่  

   ๔ ตุลาคม๒๕๕๐ 

(๗) กระทูถาม เรื่อง การกลับมาบวชใหม 

    ของพระสงฆที่อาบัติถึงขั้นปาราชิกและ  

    การแอบอางการเปนพระสงฆ รายงาน 

    การประชมุครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๐ วัน 

    พฤหัสบดทีี่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๘) กระทูถาม เรื่อง ปญหาการจราจรและ 

    การตั้งดานตรวจจับผูขับขี่ร   
    รถจักรยานยนตของเจาหนาที่ตาํรวจ    

    รายงานการประชุมครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๐  

    วนัพฤหัสบดีที ่๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๙) กระทูถาม เรื่อง ปญหาพฤติกรรมของ 

    เด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันรายงาน 

    การประชมุครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๐ วัน 

    พฤหัสบดทีี่ ๑๑ ตลุาคม ๒๕๕๐ 

 

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

(๑๐) กระทูถาม เรื่อง การเตรียมความ  

     พรอมรับมือเหตุแผนดนิไหว รายงาน  

     การประชมุครั้งที่ ๕๙ /๒๕๕๐วันพุธที่ 

     ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๑๑) กระทูถาม เรื่อง การแกปญหา 

       น้ําทวมบริเวณชานเมอืง    
        กรุงเทพมหานคร 

        ของพระสงฆที่อาบัตถิึงขั้นปาราชิก       

        ดานตะวันออกรายงานการประชุม   

        ครั้งที ่๕๙ /๒๕๕๐ วนัพุธที ่๑๗   

        ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๑๒) กระทูถาม เรื่อง ความคืบหนาในการ   

       ดาํเนินการเพื่อเสนอราง      

       พระราชบัญญตั ิเกี่ยวกับเรื่องสิทธิป 

        ประโยชนของกําลังพลในกองทัพไทย   

        จํานวน ๕ ฉบบั รายงานการประชุม    

        ครั้งที ่๖๐/๒๕๕๐ วันพุธที ่๒๔  

        ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

(๑๓) กระทูถาม เรื่อง ความคืบหนา 

       โครงการกอสรางศูนยบริหารกิจการ    

       ศาสนาอสิลามแหงชาตเิฉลิมพระ   

       เกียรติรายงานการประชุมครั้งที่ ๖๐/ 

       ๒๕๕๐ วันพุธที ่๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 (๑๔) กระทูถาม เรื่องปญหาความ  

        ปลอดภัยในการใชบริการรถโดยสาร   

        สาธารณะ รายงานการประชุมครั้งที่   

        ๖๐/๒๕๕๐ วันพุธที ่๒๔ ตุลาคม ๕๐ 

(๑๕) กระทูถาม เรื่อง นโยบายการแกไขปญหา   

         ภาคใต รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖๑/   

         ๒๕๕๐ วนัพุธที ่๓๑ ตุลาคม   ๒๕๕๐ 

(๑๖) กระทูถาม เรื่อง แนวทางการ   

        เตรียมการจัดการเลอืกตั้งใหบริสุทธิ์ 

        ยุตธิรรมปราศจากการซื้อสิทธิขาย 

        เสียง รายงานการประชุมครั้งที่ ๖๑/ 
        ๒๕๕๐ วันพุธที ่๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

(๑๗) กระทูถาม เรื่อง การแกปญหาขาวไทย   

          เพื่อใหชาวนามีรายไดและความเปนอยูที่ดี   

          ขึ้นรายงานการประชุมครัง้ที่ ๖๑/๕๐ วันพุธ 

          ที ่๓๑ ตลุาคม  ๒๕๕๐ 

 

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๑๙๕ ๑๑ ม.ค. ๕๑ นายโชติชวง ชุตินธร 

ประชาชน 

- ขอรายงานการประชุมรางพระราชบัญญัติ  

   สุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วันพุธ   

   ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ,วาระ ๒-๓    

   ครั้งที่ ๑๕/๒๕๔๙ วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม   

   ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๔๙ วันพฤหัสบดทีี่  

   ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ และครั้งที่ ๑/   

   ๒๕๕๐ วันพฤหัสบดทีี่ ๔ มกราคม ๕๐ 

อนุญาต  

๑๒ ม.ค. ๕๑  
(๒ วัน)  

  

๑๙๖ ๑๘ ม.ค. ๕๑ นางสาวนภวรรณ        

รัตนวิจริต         

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖๔/      

   ๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) วันพธที่ ๑๔  

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

อนุญาต  

๑๘ ม.ค. ๕๑  
(๑ วัน)  

  

๑๙๗ ๒๑ ม.ค. ๕๑ นายพงษไชย             

เกษมทวีศักดิ ์              

ผูอํานวยการสํานัก

มาตรฐานงานทะเบียนและ

ภาษีรถ 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑  

   วันที ่๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง รับทราบ 

   แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

   ปกครองสวน ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒)          

   พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกาํหนด 

   ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร  

   ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) และ 

   รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๑   

   วันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง รายงาน 

   การพิจารณาศึกษาการ กระจายอํานาจสู 

   ทองถิ่นมีเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจดาน  

อนุญาต  

๒๔ ม.ค. ๕๑  

(๓ วัน)  

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

   การรับจดทะเบียนรถของกรมการขนสง    

   ทางบก 

 
  

๑๙๘ ๒๑ ม.ค. ๕๑  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  - ขอรายงานการประชุมฯ เรื่อง ราง  

   พระราชบญัญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

   พ.ศ. .... ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/ 

   ๒๕๔๙ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙, การ  
   ประชุมครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๓  

   ธนัวาคม ๒๕๕๐ และการประชุมครั้งที่  

   ๗๒/ ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๕๐  

อนุญาต  
๓๐ ม.ค. ๕๑  

(๙ วัน)  

  

๑๙๙ ๒๕ ม.ค. ๕๑  นายบญุเชิด เขตจัตุรัส  

กลุมงานคณะกรรมาธิการ 

กิจการองคกรอิสระ  

สํานักกรรมาธกิาร ๒  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓๒/  

   ๒๕๕๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ และ 

   ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  

   เรื่อง การพิจารณารางพระราชบัญญัติการ 

   ทางพิเศษแหงประเทศไทย พ.ศ. ....)  

อนุญาต  

๒๘ ม.ค. ๕๑  

(๓ วัน)  

  

๒๐๐ ๒๘ ม.ค. ๕๑  น.ส. นนทการนต จันทรออน 

กลุมงานตดิตามฯ  

สํานักวิชาการ  

- ขอรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๑    
   วันพธุที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑  

อนุญาต  

๒๘ ม.ค. ๕๑  
(๑ วัน)  

  

๒๐๑ ๒๘ ม.ค. ๕๑  จาสิบเอกอนนัตพล บุญโสม  
ผูปฏิบตัิงานใหสมาชิกสภา

นิตบิัญญตัิแหงชาต ิ
พลเอก สมเจตน  บุญถนอม  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่๕๗/๕๐  

   วันที ่๑๐ ต.ค. ๕๐ ขอเสนอญัตติใหสภา   

   นติบิัญญตัแิหงชาติพิจารณาปญหาดาน 

   คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารของรัฐบาล  

อนุญาต  

๒๘ ม.ค. ๕๑  

(๑ วัน)  

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๐๒ ๓๐ ม.ค. ๕๑  น.ส.พิลาสินี   โยงสมบัติ

นักศึกษาปริญญา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๔/    

   ๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง  

   รางพระราชบัญญตัิการ ประกอบธุรกิจ 

    ขอมูลเครดิตฉบับที ่๒ และฉบบัที่ ๓  

อนุญาต  

๓๑ ม.ค. ๕๑  
(๒ วัน)  

  

๒๐๓ ๔ ก.พ. ๕๑  นางสาวสมพศิ เสนาพล         

กลุมงานญตัต ิ                    

สํานักการประชุม  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑  

   วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑  

อนุญาต  

๗ ก.พ. ๕๑  

(๓ วัน)  

  

๒๐๔ ๕ ก.พ. ๕๑  นายกวี  จนัทวิราภา              

กลุมงานวิสามญั ๖               

สํานักกรรมาธกิาร ๓  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๒/  

   ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ราง  

   พ.ร.บ. สถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. ....  
   ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  

   ๒๕๕๐ และ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๐ วันที่ ๒๘  

   พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ราง พ.ร.บ. ระเบียบ 

   ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๕ ก.พ. ๕๑  
(๑ วัน)  

  

๒๐๕ ๖ ก.พ. ๕๑  นายการุณย พิมพสังกุล         

กลุมงานสิ่งแวดลอม  
สํานักกรรมาธกิาร ๑  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๐    

    วนัที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ รางพ.ร.บ. พัฒนา 

    ทีด่ิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๖๒/๒๕๕๐ วันที่ ๗ พ.ย. 

     ๒๕๕๐ รางพ.ร.บ. อาคารชุด  (ฉบับที ่..)   

    พ.ศ. .... ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๐ วันที่ ๗ ธันวาคม  

    ๒๕๕๐ และราง พ.ร.บ. วัตถอุันตราย พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๗ ก.พ. ๕๑  

(๒ วัน)  

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๐๖ 

 
 
 
 

๒๐๗ 
 
 
 
 

๒๐๘ 
 
 
 
 
 
 

๒๐๙ 
 

๗ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 

 

๗ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 

 

๘ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 

 

 

๘ ก.พ. ๕๑ 

นายวุฒิชัย วงศเมธีสุเมธ  

กลุมงานกรรมาธิการ  

การทองเที่ยว  

สํานักกรรมาธกิาร ๓  

 

นางสาวพิลาสินี โยงสมบตัิ

นักศึกษาปริญญาโท  

สาขากฎหมายมหาชนคณะ  

นิตศิาสตรมหาวิทยาลัยธรรม

ศาสตร   
นายสุพัฒน โพธิ์เงิน  
กลุมงานบริการ

เอกสารอางอิงฯ สํานัก

กรรมาธิการ ๒  
 
 

 

นายตุลย สิทธสิมวงศ  
อดีตกรรมาธกิารวิสามัญ 

พิจารณาราง พ.ร.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ....  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่            

   ๔๗/ ๒๕๕๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๐     
   เรื่องดวนที ่๔ ราง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย 

   เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื  
   (กมธ. พิจารณาเสร็จแลว)  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๔/  

   ๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในการ 

   พิจารณาราง พ.ร.บ.การ ประกอบขอมูล 

   เครดิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ในวาระที ่๒  

   และ ๓ เพื่อประกอบการศึกษา  

- ขอรายงานการประชุมวุฒิสภา           
   ครั้งที่ ๑๗/๒๕๔๖ วันศุกรที่ ๓ ตุลาคม  

   ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๔๖ วันศุกรที่ ๑๐  

   ตุลาคม ๒๕๔๖ และ ครั้งที่ ๑๙/๒๕๔๖       

   วันจันทรที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ (พ.ร.บ.  

   องคการบรหิารสวนจังหวัด)  

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๒/  

   ๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐          

   เพื่อศึกษารายละเอียดเนือ้หาประเดน็การ 

   อภิปรายของคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ  

   และสมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๗ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

 

 

อนุญาต 
๘ ก.พ. ๕๑ 

(๒ วัน) 

 

 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๑ 

(๓ วัน) 

 

 

 

อนุญาต 
๑๑ ก.พ. ๕๑ 

(๓ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๑๐ 

 
 
 

 
 

๒๑๑ 

๑๑ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 

 

 

๑๑ ก.พ. ๕๑

ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.นิ่มนวล ศรีจาด 

รองอธิการบดฝีาย 

วิชาการปฏิบตัหินาที ่

แทนอธิการบด ี

 

คณะอนุกรรมการดาน

กฎหมายกระบวนการ

ยุติธรรม และการ 

สูญหายของบคุคลสํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต ิ

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔๙/ 

  ๒๕๕๐ วันที ่๖ กันยายน ๒๕๕๐ และ 

   วาระที ่๒ ,วาระ๓ ครั้งที่ ๕๔/๒๕๕๐ 

   วันที ่๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ราง พ.ร.บ.     

   สถาบันอดุมศึกษาเอกชน (ฉบับที ่..)         

   พ.ศ. .... 

- รายงานการประชุมทั้ง ๓ วาระ และราง 

   กฎหมายซึ่งผานความเห็นชอบของสภา 

   นติบิัญญตัแิหงชาต ิจํานวน ๕ ฉบับ 

๑. รางพระราชบัญญตัิจุฬาลงกรณ 
    มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๑๑/    

     ๒๕๔๙) วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๙         
     ขั้นรับหลกัการ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๐           

     วันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

    (วาระที่ ๒ และที่ ๓) 

๒. รางพระราชบัญญตัิหาวทิยาลัย 

    เชียงใหม พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๐)    

    วนัที ่๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และครั้งที่    

    ๗๒/๒๕๕๐  วันที ่๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

   (วาระที่ ๒ และที่ ๓) 

 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๑ 

(๒ วัน) 

 

 

 

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑๕ วัน) 

เนื่องจากขอมูลที่ขอมี 

จํานวนมาก 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

๓. รางพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัย 

    พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบงั  
    พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๐) วันที่ ๒๒ 

    พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๗๒/    

    ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ (วาระ     

     ที ่๒ และ ที่ ๓) 
๓. รางพระราชบัญญัตปิระกอบกิจการ    
     กระจายเสยีงและกิจการโทรทัศน          

    พ.ศ. .... (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐) วันที่ ๑๔    

    พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๗๔/ 

     ๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ (วาระ 

     ที ่๒ และที่ ๓) 

๔. รางพระราชบัญญัติการรักษาความมัน่คง 
    ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (ครั้งที่     

    ๖๓/๒๕๕๐) วันที ่๘ พฤศจิกายน  

    ๒๕๕๐ และ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐ วันที่ ๒๐  

    ธันวาคม ๒๕๕๐(วาระที่ ๒ และที่ ๓) 

 
  

๒๑๒ ๑๒ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 

นายประคอง สามแกว 

สํานักงาน ดร.พิจิตต 

รัตตกลุ 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔๔/ 

   ๒๕๕๐ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๑๓ 

 
 
 
 
 

๒๑๔ 

๑๕ ก.พ. ๕๑ 

 

 

 
 

๒๗ ก.พ.๕๑ 

พันตาํรวจเอก ปวิตร 

เลขะวณิช ผูกํากับการ 

สถานีตาํรวจนครบาล 

ยานนาวา 

 

 

นายสุขุมพงศ โงนคาํ 

สมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕๗/ 

   ๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง  

   ขอเสนอญตัตใิหสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ

  พิจารณาปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมใน 

   การบริหารงานของรัฐบาล 

 

- ขอบันทึกการออกเสียงลงคะแนนราง  
   พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประกาศ คปค  

   ฉบับที ่๓๐ เรื่อง คตส. พ.ศ. .... วาระ ๑  

   และวาระ ๒-๓ รายงานการประชุมครั้งที่  

   ๒๙/๕๐ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ และ 

   ครั้งที่ ๓๘/ ๒๕๕๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม  

   ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๑ 

(๑๑ วัน) 

 

 

 

อนุญาต 

๒๗ ก.พ. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๑๕ ๒๙ ก.พ. ๕๑ นายสุรชัย ภูประเสริฐ  

สมาชิกสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิ

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๓/  

   ๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง  

   รางพระราชบัญญตัิความเสียหายอันเกิด 

   จากสินคาทีไ่มปลอดภัย พ.ศ. ....  

อนุญาต  
๓ มี.ค. ๕๑  

(๓ วัน)  

  

๒๑๖ ๓ มี.ค. ๕๑ น.ส.สมพิศ เสนาพล  

กลุมงานญตัต ิ

สํานักการประชุม  

- ขอรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๑    

   วันที ่๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ เรื่อง    

   รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ   

   ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  

อนุญาต  

๓ มี.ค. ๕๑  

(๑ วัน)  

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๑๗ ๔ มี.ค. ๕๑ นายการุณย พิมพสังกุล   

กลุมงานสิ่งแวดลอม   
สํานักกรรมาธกิาร ๑  

- ขอรายงานการประชุมครั้งที่ ๔๔/ ๒๕๕๐    

   วันที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๖๕/  

   ๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  

    ครั้งที่ ๗๒/ ๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม  

    ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ วันที่ ๒๑  

    ธันวาคม ๒๕๕๐  

อนุญาต  
๔ มี.ค. ๕๑  

(๑ วัน) 

  

๒๑๘ ๕ มี.ค. ๕๑ นางดนุชา ยินดีพิธ  
รองผูอํานวยการ  
สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสาหกิจ  

-ขอรายงานการประชุมครั้งที่ ๕๕/ ๒๕๕๐  

  วันพุธที ่๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ ในวาระที่ ๒  

  และ ๓ เรื่อง รางพระราชบญัญัต ิ

  คุณสมบัติมาตรฐานสาํหรับกรรมการและ 

  พนักงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๐ มี.ค. ๕๑  

(๕ วัน) 

  

๒๑๙ ๖ มี.ค. ๕๑ 
นายสุริยา อุนคํา  

กลุมงานวิสามญั ๔  

สํานักกรรมาธกิาร ๒  

- ขอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๗ (สมัย 

   สามญัฯ) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘  

อนุญาต  

๖ มี.ค. ๕๑  

(๑ วัน) 

  

๒๒๐ ๗ มี.ค. ๕๑ 

 

 

นายประพันธ คูณมี 

อดีตสมาชิกสภานิตบิัญญัติ

แหงชาติหมายเลข ๐๗๘ 

- ขอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕๘ - ๖๔/  

   ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๑ 

(๔ วัน) 

  

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒๒ 

๑๐ มี.ค. ๕๑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

๑๘ มี.ค. ๕๑ 

นายประมุท สูตะบตุร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ส. ภิรมย นิลทัพ 

ขาราชการรัฐสภาสามัญ 

- ขอรายงานการประชุมฯ ราง 

    พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญฯ 

   และรางระราชบัญญัต ิดังนี้ 

   (๑) รางพระราชบัญญัติประกอบ 

         รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ   

         การเลือกตั้ง พ.ศ. .... 

   (๒) รางพระราชบัญญตัปิระกอบ 

         รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

         สมาชกิสภาผูแทนราษฎร และการ 

         ไดมาซึง่สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

   (๓) รางพระราชบัญญตัปิระกอบ 

        รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
        พ.ศ. .... 

   (๔) รางพระราชบัญญัติองคกรกระจาย 

        เสียงและแพรภาพสาธารณะแหง 
       ประเทศไทย พ.ศ. .... 

   (๕) รางพระราชบัญญัติประกอบกิจการ 

         กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  

         พ.ศ. .... 

- ขอผลการลงคะแนนออกออกเสียง 

   รางพระราชบัญญตั ิ

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๑๕ วัน) 

เนื่องจากขอมูลที่ขอมี 

จํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อนุญาต 

๑๙ มี.ค. ๕๑ (๒ วัน) 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๒๓ ๑๙ มี.ค. ๕๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายไพโรจน พลเพชร 

เลขาธิการสมาคมสิทธ ิ

เสรีภาพของประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๒/ 

   ๒๕๕๐ วันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

   เรื่อง รางพระราชบัญญตัสิถาบัน    

   เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

   ลาดกระบัง  พ.ศ. .... , ราง   
   พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ 

   มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ,ราง 
   พระราชบญัญัติการรักษาความมั่นคงใน 

   ราชอาณาจกัร พ.ศ. .... รายงานการ 

   ประชุมฯ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐  

  วันพฤหัสบดีที ่๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ,ราง 
   พระราชบญัญัติประกอบกจิการกระจาย 

   เสียงและกจิการโทรทัศน พ.ศ. ....   

   รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐  

   วันศุกรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ,ราง 
   พระราชบญัญัติปาชุมชน พ.ศ. ....  
   รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐  
   (เปนพิเศษ) วันพุธที ่๒๑ พฤศจิกายน  

   ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑ 

(๕ วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๒๔ 

 
 
 

๒๒๕ 

๒๔ มี.ค.๕๑ 

 

 

๓๑ มี.ค.๕๑ 

นายวิเชียร บัวบาน 

กลุมงานตดิตาม ฯ 
สํานักกํากับ 

 

นายวิวัฒน 
หงสประภัศร 

ผูเชี่ยวชาญประจําตัว 

สมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร 

- ขอรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๗/ 

  ๒๕๕๐ วันที ่๒๘ มีนาคม ๒๕๕๐ 

 

 

- ขอบันทึกการประชุมครั้งที่ ๕๕ และ 

   ครั้งที ่๖๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

   และวันที ่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

๒๒๖ ๓๑ มี.ค. ๕๑ นายสมบตั ิฟสันเทียะ 

กลุมงาคณะกรรมาธิการ 

การยุติธรรม 

สํานักกรรมาธกิาร ๒ 

- ขอรายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 

   ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และ     

   ครั้งที ่๒ (สมัยสามัญทั่วไป)  วันที ่๒๑  

   มีนาคม ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๑ 

(๑ วัน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักกรรมาธิการ ๒ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๖ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๒๗ ๖ ก.พ. ๕๑ นายอรุณ ลายผองแผว 

นักศึกษาปริญญาโท              

ม.เกษตรศาสตร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ  

   วิสามญัพิจารณาราง พ.ร.บ.  

  ๑. พ.ร.บ. องคกรบริหารสวนจังหวัด       
      (ฉ.๓) พ.ศ. ๒๕๔๖        

   ๒. พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหาร    

       สวนตาํบล (ฉ.๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  

    ๓. พ.ร.บ. การเลือกตั้งสมาชิกสภา  

         ทองถิ่นและองคการบริหารสวน   

        ทองถิ่น (ฉ.๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  

อนุญาต  

๑๖ ก.พ. ๕๑  
(๑๐ วัน)  

  

๒๒๘ ๗ ก.พ. ๕๑ ศาลจังหวัดมนีบุรี - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ  

   ชวยเหลือประชาชนผูไมไดรับความเปน    

   ธรรมทางกฎหมายในคณะกรรมาธิการ 

   การยุติธรรมและสิทธิมนษุยชน วุฒิสภา  

   วันที ่๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๔๙  

อนุญาต  

๘ ก.พ. ๕๑ 

 (๒ วัน)  

  

๒๒๙ ๔ มี.ค. ๕๑ นายศภุกิจ บญุญฤทธิพงษ 

รองอธิบดีกรมการปกครอง 
ปฏิบัติราชการแทนอธบิดี

กรมการปกครอง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ     

   วิสามญัพิจารณาราง พ.ร.บ.สัญชาต ิ     

    (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภานิตบิัญญตั ิ

   แหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๑ 

(๒๑ วัน) 

รอรายงาน 

การถอดชวเลข 

  



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๓๐ ๖ มี.ค. ๕๑ นายนิรวัชช ปุณณกันต 

ผูอํานวยการสํานักการ

สอบสวนและนิติการปฏิบัติ

ราชการแทนอธิบดีกรมการ

ปกครอง 

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ  

   วิสามญัพิจารณาราง พ.ร.บ.ระเบียบ  

   บริหารราชการแผนดิน (ฉ.๗) พ.ศ.  

   ๒๕๕๐ สภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๑ 

(๔ วัน) 

  

๒๓๑ ๒๐ มี.ค. ๕๑ ศาลจังหวัดมนีบุรี - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ  

   ชวยเหลือประชาชนผูไมไดรับความเปน 

   ธรรมทางกฎหมายในคณะกรรมาธิการ  

   การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนวุฒิสภา 

   - วันพุธ ที่ ๒๒ มิ.ย. ๔๘ 

   - วันพุธ ที่ ๑๓ ก.ค. ๔๘ 

   - วันพุธ ที่ ๒๘ ก.ย. ๔๘ 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค.๕๑ 

(๔ วัน) 

  

๒๓๒ ๒๑ มี.ค. ๕๑ นายพิทูร พุมหิรัญ 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

- รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ  

   วิสามญัพิจารณารางพ.ร.บ.ลักษณะ  

   ปกครองทองที่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....       

   สภานติบิัญญัติแหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๑ 

(๓ วัน) 

  

 

 

 

 

 



สํานักกรรมาธิการ ๑ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑๕ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๓๓ ๙ ม.ค. ๕๑  ประธานศาลฎีกา  -รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ 

  พิจารณาราง 

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

  คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๑ ม.ค. ๕๑  
(๓ วัน)  

  

๒๓๔ ๕ ก.พ. ๕๑  ศาลทหารกรุงเทพเจากรม      

พระธรรมนูญ 

 -หนังสือลาออกของคณะกรรมาธิการการ 

   คมนาคม 

   สภานติบิัญญัติแหงชาต ิ

อนุญาต  

๕ ก.พ. ๕๑  
(๑ วัน)  

  

๒๓๕ ๒๔ ม.ค. ๕๑  นางพรรณิภา  เสริมศรี

ผูอํานวยการสํานัก

กรรมาธิการ ๓ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  

๑ บันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติประกนัชีวิต (ฉบับที ่..)  

   พ.ศ. ....                        

๒ บันทึกการประชุมและรายงานการประชุม 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติประกนัวินาศภัย             
   (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๔ ก.พ. ๕๑  
(๒๑ วัน)  

เนื่องจากรอรายงาน  

การถอดชวเลข  

  

๒๓๖ ๑๒ ก.พ. ๕๑  นายประพันธ คูณมี  -รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  พิจารณารางพระราชบัญญตัิงบประมาณ 

  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๔ ก.พ. ๕๑  
(๓ วัน)  

  

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/

ตําแหนงของผูขอขอมูล
ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๓๗ ๒๖ ก.พ. ๕๑  บริษัท ยูนิตี้แมเนจเมนท 

จํากัด 

 -รายงานการศึกษาและวิเคราะหราง 

   พระราชบญัญัติอาคารชุด (ฉบับที ่..)พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๒๖ ก.พ. ๕๑  

(๑ วัน)  

กลุมงานบริการ

เอกสารอางอิงฯ ได

แจงใหผูขอเอกสาร 

ทราบวาขอมูลไดมี

การเผยแพรไวในเว็บ

ไซดของสํานักงาน

เลขาธิการ วุฒิสภา  

  

๒๓๘  ๒๖ ก.พ. ๕๑  นายอารีพงศ ภูชอุม     

ผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบาย 

รัฐวิสาหกิจ  

-รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ  

  พิจารณารางพระราชบัญญตัิวาดวยเงื่อนไข 

  และหลักเกณฑการแปลง-สภาพรัฐวิสาหกิจ  

  พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๔ มี.ค. ๕๑  
(๗ วัน)  

  

๒๓๙ ๓ มี.ค. ๕๑  บริษัท นอรตนัโรส (ไทย

แลนด) จํากัด  

๑. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญตัิประกันวนิาศภัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณา 

    รางพระราชบัญญตัิประกันชีวิต  

   (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาราง
พระราชบัญญตัิธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๔ มี.ค. ๕๑  
(๒ วัน)  

  



 

ลําดับที่ ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง 
ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๔๐  ๖ มี.ค. ๕๑  นายสัมพันธ สาระธนะ          

อธิบดีอัยการฝายตางประเทศ 

 -รายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 

   การคามนษุย พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๑ มี.ค. ๕๑  

(๕ วัน)  

  

๒๔๑ ๗ มี.ค. ๕๑  นายจเร พันธิ์เปรื่อง                  

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร  

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา 

   ดวย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

๒. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

   ราง พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

   พรรคการเมือง พ.ศ. ....  

๓.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 

   ราง พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย   

   คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

อนญุาต  

๑๑ มี.ค. ๕๑  

(๔ วนั)  

  

๒๔๒  ๑๑ มี.ค. ๕๑  บริษัท แมกนสั แอนด พารท

เนอร จํากัด 

 -รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา 

   ความผดิเกีย่วกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๔ มี.ค. ๕๑  

(๓ วัน)  

  

๒๔๓  ๑๗ มี.ค. ๕๑  นายวิษณ ุเครืองาม  -บันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  พิจารณารางพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจคา 

  ปลีกหรือคาสง พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑๙ มี.ค. ๕๑  
(๒ วัน)  

  

๒๔๔  ๒๕ มี.ค. ๕๑  นางสาวกญัจนา ศิลปอาชา - รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาราง  

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค 

   การเมือง พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๒๖ มี.ค. ๕๑  
(๒ วัน)  

  



 

ลําดับที่ ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง 
ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๔๕ ๒๖ มี.ค. ๕๑  ศาสตราจารย ดร. สมคิด          

เลิศไพฑูรย                             

คณะบดีคณะนิตศิาสตร 

- รายงานการประชุมและบนัทึกการประชมุ 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง   

   พระราชบญัญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธ ี

   พิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๑ เม.ย. ๕๑  
(๖ วัน)  

  

๒๔๖  ๒๖ มี.ค. ๕๑  นายสุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการคณะกรรมการ  

การเลือกตั้ง  

๑. รายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา  

   ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....  

๒.รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาราง 

   พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค 

   การเมือง พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๒๘ มี.ค. ๕๑  

(๒ วัน)  

  

๒๔๗ ๒๘ มี.ค. ๕๑  นางสาวปทุมมาศ  บุญจํารูญ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สํานักภารกิจพิเศษ  

สํานักภารกิจพิเศษ  

สํานักงานปองกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน  

- รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ 

   พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา 

   ดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ   

   ไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต  

๒๘ มี.ค. ๕๑  

(๑ วัน)  

  

 

 

 

 

 



 

สํานักประชาสัมพันธ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๘ ราย 

 

ลําดับ 
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/

ตําแหนงของผูขอขอมูล
ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช 

(วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๔๘  ๑๐ ม.ค. ๕๑ ศ.ดร.เกื้อ วงศบุญสนิ 

รองอธิการบดปีฏิบัติ

ราชการแทนอธิการบดี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

- ขอความอนเุคราะหสําเนาเทปบันทึกภาพและเสียงการ  

   ประชุม สนช. โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

   -  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๙ วันที่ ๗ ธ.ค. ๔๙ เรื่องราง พ.ร.บ.  

        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  

   - ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๐ ชวงที่ประธานใน 

      ที่ประชุมเสนอใหมีการเลื่อนระเบียบวาระเรื่องดวนที่    

      ๒๗, ๒๘, ๒๙ ขึ้นมาพิจารณากอน  
   - ครั้งที่ ๗๒/๒๕๕๐ วาระเรื่องคางพิจารณา ๓, ๔, ๕  

      วันที ่๑๙ ธ.ค. ๕๐  

อนุญาต 

๑๔ ม.ค. ๕๑ 
(๔ วัน) 

เนื่องจากเปนสวน 

ราชการที่มีสวน 

เกี่ยวของกับเรื่องที่

สภาพิจารณา 

  

๒๔๙  ๑๗ ม.ค. ๕๑ นางไฉน สาลี  

เลขานุการรัฐมนตรี

ประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

- ขอความอนเุคราะหสําเนาดีวีดีการประชุมสภานติบิัญญัติ   

   แหงชาติ ครั้งที่๗๔/ ๒๕๕๐ วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๕๐             
   เรื่อง สภาพัฒนาการเมือง  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๑ 
(๕ วัน) 

เนื่องจากเปนเรื่อง 

การตอบชี้แจงของ 

รัฐมนตรีประจํา 

สํานักนายกรัฐมนตรี

  

 

 

 



 

ลําดับ 
ที่ 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกลุ/

ตําแหนงของผูขอขอมูล
ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๐ ๓๐ ม.ค. ๕๑ อมิตตดา อานามนารถ 

ผูประสานงาน  

บริษัท คลิกโมชั่น จํากัด 

- ขอความอนเุคราะหสําเนาภาพการประชุมวุฒิสภา 

   การทํางานของสมาชิกวุฒิสภา  

 ไมอนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๑ 
เนื่องจากเปนขอมูล 

ขาวสารสวนบคุคล 

ตองขออนุญาตจาก 

สมาชิกหรือประธาน 

กรรมาธิการเจาของ 

เรื่องกอน 

 

๒๕๑  ๑ ก.พ. ๕๑ นายตุลย สิทธสิมวงศ

อดีตกรรมาธกิาร 

วิสามัญฯ  

- ขอความอนเุคราะหสําเนาดีวีดีการประชุม สนช.        

   ครั้งที่  ๗๒/๒๕๕๐ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๐                

   เรื่อง พ.ร.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

อนุญาต 

๔ ก.พ. ๕๑ 

(๓ วัน) 

เนื่องจากผูขอเปน 

อดีต กมธ.วิสามัญราง 

พ.ร.บ.ดังกลาว 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/

ตําแหนงของผูขอขอมูล
ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๒ ๗ ก.พ. ๕๑ พ.ต.อ.ปวิตร เลขะวณิช  

ผูกํากับการสถานตีํารวจ 

นครบาลยานนาวา  

- ขอความอนเุคราะหสําเนาแถบบนัทึกเสียงการประชุม   

   สนช. ครั้งที่ ๕๗/๒๕๕๐ วันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๐ เรื่อง ขอ   

   เสนอญัตติใหสภานติบิัญญัติแหงชาติพิจารณาปญหา 

   ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานของ 

   รัฐบาล  

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๑ 
(๑๙ วัน) 

เนื่องจากที่ประชุม 

คณะกรรมการขอมูล 

ขาวสารฯ ครั้งที่๒/ 

๕๑ มีมติใหเปดเผย 

ขอมูลได  โดยการ 

สําเนาเทปบันทึกเสียง 

การอภิปรายฯ 

  

๒๕๓  ๘ ก.พ. ๕๑ นางลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ

นายกสมาคมผูบริโภค 

สื่อสีขาว  

- ขอความอนเุคราะหสําเนาภาพและเสียงการประชุม 

   วฒุิสภาในอดีตและการประชุม สนช.ในปจจบุันอยาง 

   ละ ๑๕ นาที 

 ไมอนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๑ 

เนื่องจากเปนขอมูล 

ขาวสารสวนบคุคล 

จะตองขออนญุาต จาก

ผูที่มีภาพ/เสียง 

ปรากฏอยูทุก ๆ ทาน 

 

 

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/

ตําแหนงของผูขอขอมูล
ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๔ ๑๑ ม.ค. ๕๑ รองประธานสภาองคการ 

นายจางแหงชาต ิ
- ภาพนิ่งของการยื่นราง พรบ.สภาวิชาชพีรักษาความ  

   ปลอดภัยเอกชน พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๔ ม.ค. ๕๑ 
(๓ วัน) 

เนื่องจากสภาองคการ 

นายจางเปนผูเสนอ 

รางฯ 

  

๒๕๕ ๑๖ ม.ค. ๕๑ หัวหนาสํานักงาน

รัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ  

- ภาพถายรัฐมนตรีในการประชุม สนช.  
- ภาพถายรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง ศึกษาธิการ          
  (นายวราภรณ สามโกเศษ)  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๑ 

(๖ วัน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักกรรมาธิการ ๓ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๒ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๖ ๒๘ ม.ค. ๕๑ นายวสันต พานิช         

กรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติประธาน

อนุกรรมการดานกฎหมาย

กระบวนการยตุิธรรมและ

การสุญหายของบุคคล  

๑. บันทึกการประชุม, รายงานการประชุมของ  

    คณะกรรมาธิการวิสามญัและราง   

   พระราชบญัญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    

   พ.ศ. .... ที่ผานความ เห็นชอบของสภานติ ิ

   บัญญตัิแหงชาติ                

๒. บันทึกการประชุม, รายงานการประชุมของ 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญและราง 

   พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม     

   พ.ศ. .... ที่ผานความเห็นชอบของสภานิต ิ

   บัญญตัิแหงชาต ิ
3. บันทึกการประชุม, รายงานการประชุมของ 

    คณะกรรมาธิการวิสามญัและราง 

    พระราชบญัญัติสถาบนัเทคโนโลยีพระจอม 

    เกลาเจาคณุทหาร ลาดกระบัง พ.ศ. ....        
    ที่ผานความเห็นชอบของสภานติิบญัญัต ิ

    แหงชาต ิ

อนุญาต  

๒๐ ก.พ. ๕๑  
(๒๓ วัน)  

เนื่องจากขอมูลที่ขอ 

มีเปนจํานวนมาก 

และตองรอรายงาน 

การถอดชวเลข  

  

 

 

 



 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๗ ๑๕ ก.พ. ๕๑ นายธีรวัฒน เอื้อพอพล  - บันทึกการประชุม, รายงานการประชุมของ  

   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง   

   พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 

   กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา (ฉบับที่..)  

   พ.ศ. .... (การขอคืนสิ่งของที่เจาพนักงานยึด  

   ไวไปใชประโยชนชั่วคราวและการรวม 
   สอบสวนในสํานวนชันสตูรพลิกศพวิสามัญ 

   ฆาตกรรม)  

อนุญาต  

๑๗ มี.ค. ๕๑  

(๓๑ วัน)  

รอรายงาน การ

ถอดชวเลข  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สํานักกํากับและตรวจสอบ รวมผูขอขอมูล จํานวน ๑ ราย 

 

ลําดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ตําแหนง

ของผูขอขอมูล ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 
ที่สงขอมูลใหผูขอ/

ระยะเวลาที่ใช (วัน) 

ไมอนุญาต 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางสวน 
เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 
๒๕๘ ๒๒ ม.ค. ๕๑ นายประมุท สูตะบตุร 

ผูสมัครเขารับการเสนอ 

รายชื่อเปนกรรมการ    

ตุลาการศาลปกครอง

ผูทรงคุณวุฒทิี่วุฒิสภา

เลือก 

- ขอขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดกระบวนการ 

  เสนอรายชื่อและผลการพจิารณาของสมาชิก  

  สภานติิบญัญัติแหงชาต ิ

อนุญาต 

๓๑ ม.ค. ๕๑ 

(๙ วัน) 
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