
๑. ผู้ขอขอ้มลูขา่วสารของราชการ

อนุญาต

บางส่วน

๑ สมาชิกวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒๐ ๖.๕๑ ๔๐  -  - ๔๐

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๔ ๑.๓๐ ๔  -  - ๔

๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ๓๘ ๑๒.๓๘ ๗๗  - ๑ ๗๘

๔ บุคคลในวงงานรัฐสภา ๑๓๓ ๔๓.๓๒ ๓๐๑  -  - ๓๐๑

๕ ศาล ๕ ๑.๒๓ ๕  -  - ๕

๖ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๗ ๒.๖๙ ๑๓  -  - ๑๓

๗ หน่วยงานราชการภายใน ๗๑ ๒๓.๑๓ ๑๒๗  -  - ๑๒๗

๘ ส่ือมวลชน/นักศึกษา ๒๐ ๙.๑๒ ๕๓  -  - ๕๓

๙ ประชาชน ๙ ๐.๓๓ ๒๕ ๑  - ๒๖

๓๐๗ ๑๐๐ ๖๔๕ ๑ ๑ ๖๔๗รวม

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตลุาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายงานสรุปสถิตกิารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รวมไมอ่นุญาตอนุญาต
คิดเป็นร้อยละจ านวน (ราย)ผู้ขอขอ้มลูขา่วสารล าดบั

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ (เรื่อง)

ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๓๐๗ ราย แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้



การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
  อนุญาต ๖๔๕ ๙๙.๗๐
  ไม่อนุญาต ๑ ๐.๑๕
  อนุญาตบางส่วน ๑ ๐.๑๕

รวม ๖๔๗ ๑๐๐

ร้อยละ ๙๙.๗๐

ร้อยละ ๐.๑๕

ร้อยละ ๐.๑๕

แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน

ตารางและแผนภูมิแสดงการปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



ร้อยละ ๖.๕๑

ร้อยละ ๑.๓๐

ร้อยละ ๑๒.๓๘

ร้อยละ ๔๓.๓๒

ร้อยละ ๑.๒๓

ร้อยละ ๒.๖๙

ร้อยละ ๒๓.๑๓

ร้อยละ ๙.๑๒ ร้อยละ ๐.๓๓

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ   

สมาชิกวุฒิสภา/สภานิตบิัญญตัิแห่งชาติ

อดีตสมาชิกวุฒิสภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

ศาล

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน

สื่อมวลชน/นักศึกษา

ประชาชน

(ร้อยละ ๖.๕๑)

(ร้อยละ ๑.๓๐)

(ร้อยละ ๑๒.๓๘)

(ร้อยละ ๔๓.๓๒)

(ร้อยละ ๑.๒๓)

(ร้อยละ ๒.๖๙)

(ร้อยละ ๒๓.๑๓)

(ร้อยละ ๙.๑๒)

(ร้อยละ ๐.๓๓)



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)
              ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ ๑

(๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน ๖๔๗ เร่ือง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้ ๗ ประเภท ดังนี้ 

จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

บางส่วนล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ๑๕๔ ๔๓๘ - -

๑.๑ ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/ 
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ
๑.๔ ส าเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๕ ส าเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .... 
๑.๖ ส าเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๗ ส าเนารายงานการแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติ
๑.๘ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๙ หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

      ร่างพระราชบัญญัติ
๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ๑๓ - -

๒.๑ ส าเนาบันทึกการประชุม
๒.๒ ส าเนารายงานการประชุม
๒.๓ ส าเนาเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม
๒.๔ ส าเนาระเบียบวาระการประชุม

๓ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทู้ถาม ๓ ๓ - -
๓.๑ ส าเนากระทู้ถาม
๓.๒ ส าเนาญัตติเสนอร่างรัฐธรรมนูญ

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร



- ๒ -

จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

บางส่วน
(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการพจิารณาของคณะกรรมการ/คณะกรรมการสามัญ/ ๓๐ ๓๕ ๑ ๑
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะท างาน
๔.๑ ส าเนารายงานการประชุม
๔.๒ ส าเนาบันทึกการประชุม
๔.๓ ส าเนาหนังสือรับ - หนังสือส่ง
๔.๔ ส าเนาหนังสือเชิญประชุม
๔.๕ ส าเนารายงานสภาพการบริหารงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
๔.๖ ส าเนารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้า
      ทางคดีของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมือง
๔.๗ ส าเนารายชื่อคณะกรรมการสามัญ/ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๔.๘ ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน

๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๒๕ ๒๗ - -
๕.๑ ส าเนาพระราชบัญญัติ/ส าเนาพระราชก าหนด
๕.๒ หนังสือประมวลกฎหมายอาญา 
๕.๓ หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี
๕.๔ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน

๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๙ ๒๒  - -
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พุทธศักราช ๒๕๕๗
๖.๒ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พุทธศักราช ๒๕๕๘
๖.๓ หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการรัฐสภา เล่ม ๑ และเล่ม ๒
๖.๔ ส าเนาระเบียบสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าด้วยการลงชื่อมาประชุม
      และการลาประชุม พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร



- ๓ -

จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

บางส่วน
(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๖.๕ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
      พุทธศักราช ๒๔๗๕ - ๒๕๑๗
๖.๖ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
      พุทธศักราช ๒๕๑๙ - ๒๕๕๐
๖.๗ หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และข้อบังคับการประชุม
๖.๘ หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๙ หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
๖.๑๐ หนังสือรวมกฎ ก.ร.
๖.๑๑ ส าเนากฎหมายที่เกี่ยวกับรถยนต์และอัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง
๖.๑๒ หนังสือดัชนีสารบัญกฎหมายไทยจ าแนกตามผู้รักษา

๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๗๕ ๑๐๗ - -
๗.๑ วารสาร จลุนิติ/สารวุฒิสภา
๗.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗.๔ ส าเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๗.๕ ส าเนารายชื่อและที่อยู่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗.๖ ส าเนาค าส่ังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗.๗ ส าเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี
๗.๘ ส าเนาหนังสือลาออกของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๗.๙ ส าเนาค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
๗.๑๐ หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน
๗.๑๑ ค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
๗.๑๒ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการ และชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน
        รัฐสภา ภาษาอังกฤษ

๓๐๗ ๖๔๕ ๑ ๑

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร

รวม



- ๔ – 

 

หมายเหตุ  :  อนุญาต     จ านวน  ๖๔๕    เรื่อง   คิดเป็นร้อยละ  ๙๙.๗๐   

                อนุญาตบางส่วน  จ านวน       ๑   เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑๕      

                ไม่อนุญาต  จ านวน       ๑   เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ  ๐.๑๕   

                   ล าดับที่ ๔.๖  ส าเนาเอกสารรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้า                      
ทางคดีของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมือง ของคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ติดตามความคืบหน้าทางคดีของผู้ เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมือง ในคณะกรรมาธิการ                     
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 อนุญาตบางส่วน  อนุญาตให้ข้อมูลบางส่วน เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยตามรายชื่อ
ข้อมูลข่าวสาร ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไม่ต้องเปิดเผย ตามค าสั่งส านักงานฯ ท่ี ๕๘๐/๒๕๕๐ 
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐        

                   ล าดับที่ ๔.๙  ส าเนาหนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลับ ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๒๐/๐๕๐๗ 
ลงวันที ่๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด าเนินการถอดถอน นายภักดี  โพธิศิริ 
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   

                   ไม่อนุญาต เนื่องจากเปน็ขอ้มูลขา่วสารลับ       
     



๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐

จ ำนวน (รำย)

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

อนุญำต

ไม่อนุญำต

อนุญำตบำงส่วน

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร



  
 ผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รวมทั้งหมด  จ านวน ๓๐๗ ราย 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๒  จ านวน ๘ ราย 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑   ๑ ต.ค. ๕๘ 
 

ศำลอำญำ 
 

- ส ำเนำสรปุผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและส ำนวน                        
กำรสืบสวนข้อเท็จจริง ตำมหนังสอืของ                                  
พันต ำรวจโท สุรเดช  อดุมด ี 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ค๘ 

(๗ วนั) 

- - 

๒ ๙ ต.ค. ๕๘ 
 

นำยสมคดิ  หอมเนตร 
นักวชิำกำรอิสระ 
 

- ส ำเนำรำยงำนกำรศึกษำของวฒุิสภำ เกี่ยวกบักำรศึกษำ
ข้อมูลเบื้องต้นทำงเศรษฐกิจ เรื่อง คลองไทยหรือ                             
คอคอดกระ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๔ วนั) 

- - 

๓ ๑๓ ต.ค. ๕๘ 
 

ศำลจังหวดันครนำยก 
 

- ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับกำรร้องเรียนของ นำยสุรพล   
      จรรยำกุล หรือจรรยำกลู เกี่ยวกับมหำวิทยำลัย                    

ศรีนครินทรวโิรฒและ/หรอือธิกำรบดีที่ส่งถึง
คณะกรรมำธิกำรศกึษำ ตรวจสอบเรื่องกำรทุจรติและ
เสรมิสร้ำงธรรมำภบิำลวฒุิสภำ ทกุฉบบัตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 
จนถึงปัจจุบนั  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๔ วนั) 
 

- - 

๔ ๑๕ ต.ค. ๕๘ นำยนพดล  ลอยลม 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบันทึกกำรประชุมและส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ              
กำรจัดสรรทีด่ิน พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๒ วนั) 

- - 

 

 
 



 - ๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ ๒๖ ต.ค. ๕๘ ศำลอำญำกรงุเทพใต ้ - ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรกำรมีส่วนรว่ม                  
ของประชำชน วฒุิสภำ วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๔๕ 

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๔ วนั) 

- - 

๖ ๒ พ.ย. ๕๘ 
 

น.ส.เทวนิทร ์  
     เกษตระกูล 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบนัทึกกำรประชุมและส ำเนำรำยงำนกำรประชมุ              
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                     
กำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๒ วนั) 
 

- - 

๗ ๒๐ พ.ย. ๕๘ นำยอนมุัต ิ อำหมดั 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- ส ำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะอนกุรรมำธกิำร
ติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินกำรฮัจย ์                                  
ในคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัติดตำม เรง่รดั ประเมินผล               
กำรแก้ไขปญัหำ และพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้วฒุิสภำ 

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๕ วนั) 

- - 

๘ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ ศำลอำญำ - ส ำเนำสรปุผลกำรสอบสวนข้อเท็จจริงและส ำนวน                                
กำรสอบสวนข้อเท็จจริง ตำมหนงัสือของ  

  พันต ำรวจโท สุรเดช  อดุมด ี

อนุญำต 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๔ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๓ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข  จ านวน ๘ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙ ๗ ต.ค. ๕๘ น.ส. รชันก  กนัทำไชย 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบัญญตัิแห่งชำติ ครั้งที ่๔๕/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎำคม ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกบั                     
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิกำรบรหิำรทนุหมุนเวยีน พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๖ วนั) 

- - 

๑๐ ๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.ปัทมำภรณ์        
     ชูสกลุ  
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 -  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญัญตัแิห่งชำต ิครั้งที่ ๕๔/ ๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กนัยำยน ๒๕๕๘ ในสว่นทีเ่กี่ยวกับ                
กำรพิจำรณำกระทู้ถำม จ ำนวน ๒ เรือ่ง ไดแ้ก ่

    ๑) กระทู้ถำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินคดีทำงแพ่ง                    
ต่อผู้กระท ำผดิโครงกำรรับจ ำน ำขำ้ว ซึง่นำยกติติศักดิ์     

        รัตนวรำหะ เป็นผูต้ั้งกระทูถ้ำมนำยกรัฐมนตร ี
    ๒) กระทู้ถำม เรื่อง ควำมรับผดิของบุคลำกรทำงกำรแพทย์                 

ผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรมและสถำนพยำบำลที่ด ำเนนิกำร              
ก่อนพระรำชบัญญัติคุม้ครองเดก็ที่เกดิโดยอำศัยเทคโนโลยี               
ช่วยกำรเจรญิพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใชบ้ังคบั                   
ซึ่งนำยวัลลภ  ตงัคณำนุรักษ์ เป็นผูต้ั้งถำม ถำมรฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข 

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๖ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑ ๑๕ ต.ค. ๕๘ นำยนพดล  ลอยลม 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรจดัสรรที่ดนิ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๓)                             
จ ำนวน  ๒ ครัง้ ดงันี ้

  ๑. ครัง้ที่ ๑๑ (สมัยสำมญัทั่วไป) เปน็พิเศษ วนัอังคำรที่ ๘ 
      กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๒. ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสำมญัทั่วไป) วนัศกุร์ที่ ๑๐ มีนำคม ๒๕๕๓   

อนุญำต 
๒๒ ต.ค. ๕๘ 

(๘ วนั) 

- - 

๑๒ ๒๗ ต.ค. ๕๘ น.ส. มชัรินทร์  
     จำดนิล  
พนักงำนจ้ำงเหมำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ และส ำเนำบนัทึกกำรประชุม
วุฒิสภำ เพ่ือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหมำยเรียก
พยำนเอกสำรและพยำนวตัถุของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ                   
ของผูด้ ำรงด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองคดหีมำยด ำเลขที่                               
อม ๒/๒๕๕๘ ลงวันที ่๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๘ จ ำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้     

  ๑) ครัง้ที่ ๑ (สมัยสำมัญนติิบัญญตัิ) วันที ่๒๓ มกรำคม ๒๕๕๒  
  ๒) ครัง้ที่ ๑๓ (สมัยสำมญันิติบญัญตัิ) วนัที่ ๒๖ ตุลำคม ๒๕๕๒ 
  ๓) ครั้งที ่๑๔ (สมัยสำมญันติิบญัญตัิ) วนัที่ ๒ พฤศจกิำยน ๒๕๕๓  
  ๔) ครัง้ที่ ๑ (สมัยสำมัญทัว่ไป) วนัที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๕๓ 
  ๕) ครั้งที่ ๔ (สมัยสำมัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓  
  ๖) ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญทัว่ไป) เป็นพิเศษ วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๗) ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๘) ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสำมัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓ 
  ๙) ครั้งที ่๑๕ (สมัยสำมญัทัว่ไป) เปน็พิเศษ วนัที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๓ 

อนุญำต 
๒๘ ก.ค. ๕๘ 

(๒ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓ ๒๘ ต.ค. ๕๘ น.ส.มัชรนิทร ์
    จำดนิล    
พนักงำนจ้ำงเหมำ 
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ และส ำเนำบนัทึกกำรประชุม
วุฒิสภำ ครัง้ที่ ๖ (สมัยสำมญัทั่วไป) เป็นพิเศษ วันที ่๑๖ กุมภำพนัธ ์
๒๕๕๓ เพื่อน ำไปประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมหมำยเรียก
พยำนเอกสำรและพยำนวตัถุของศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผูด้ ำรง
ต ำแหนง่ทำงกำรเมือง คดีหมำยด ำเลขที่ อม ๒/๒๕๕๘ ลงวันที ่๒๒ 
ตุลำคม ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔ ๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.ธนิสร   
     ยอดอินทร ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำต ิครั้งที ่๖๐/๒๕๕๘   
 วันพฤหัสบดีที ่๘ ตุลำคม ๒๕๕๘ ในสว่นทีเ่กี่ยวกับกำรพิจำรณำ  
 ร่ำงพระรำชบัญญตัิศำลเยำวชนและครอบครวั และวิธพิีจำรณำ                 
 คดเียำวชนและครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๙ พ.ย. ๕๘ 

(๔ วนั) 

- - 

  ๑๕ ๑๓ พ.ย. ๕๘ นำยชัยชนะ   
     หนูอนิทร ์                                  
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำต ิครั้งที ่๖๒/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๘ ในสว่นทีเ่กี่ยวกับกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรใหบ้ริกำรด้ำนนติิวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๕ วนั) 

- - 

๑๖ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ นำยสมศกัดิ ์                                   
     ปริศนำนนัทกุล 
อดีตรัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำต ิในสว่นที่เกี่ยวกบั
กระบวนกำรพิจำรณำถอดถอน นำยสมศกัดิ ์ ปริศนำนนัทกุล 
จ ำนวน ๓ ครั้ง ดังนี ้

  ๑)  ครั้งที ่๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘ 
  ๒)  ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘   
  ๓)  ครั้งที ่๖๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๒ วนั) 

- - 

 
 
 



 - ๖ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๑  จ านวน ๑๗ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๑๗ ๕ ต.ค. ๕๘ นำยกมลชัย  แสงศรีค ำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วนัที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ – ๑๐ 
สิงหำคม ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๑๘ ๑๔ ต.ค. ๕๘ น.ส.ศศกิำนต์  พรำมจร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรของคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ                
กำรพำณิชย์ และอุตสำหกรรม พิจำรณำกำรศกึษำ เรื่อง 
ปัญหำกำรบรหิำรจดักำรน ำเข้ำ – ส่งออกน้ ำมันปำล์ม 

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๑๙ ๑๕ ต.ค. ๕๘ นำยนรพนัธ ์
     โชคเจริญพัฒนกิจ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญตัิกำรป้องกันและแกไ้ข                      
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (นำยเจตน์  ศิรธรำนนท ์

    สมำชกิสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ เป็นผูเ้สนอ) 
๒. ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญตัิกำรป้องกันและแกไ้ข                      

กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
๓. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำร

วิสำมญัพิจำรณำศึกษำรำ่งพระรำชบัญญัตกิำรป้องกัน    
และแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

๔. ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญตัิควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศ 
    ในเรือ่งทำงอำญำ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
๕. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของ 
  คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ
  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั)  

- - 

 
 



 - ๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๒๐ ๒๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.ปวีณ์ธดิำ   
     ภู่ตระกูล 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญัตริำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. .... อนุญำต 
๒๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

  ๒๑ ๒๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.นภำพร  กิง่ศร ี
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร 
  วิสำมัญศึกษำและติดตำมกำรแก้ไขปัญหำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ     
  ทะเลสำบสงขลำ 

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒ ๒๙ ต.ค. ๕๘ นำยไพศำล   
     ชืน่ตระกูลสขุ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำที่อยู่อดตีสมำชกิวฒุสิภำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

  

๒๓ ๒ พ.ย. ๕๘ น.ส.มำรียำน  ปำทำน  
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 - ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุคณะอนุกรรมำธิกำร ด้ำนกำรเงิน
กำรธนำคำร สถำบันกำรเงิน และตลำดทุน ในคณะกรรมำธิกำร
กำรเศรษฐกิจ กำรเงนิและกำรคลัง สภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 
ครั้งที ่๔/๒๕๕๘ วนัพุธที่ ๔  กุมภำพนัธ ์๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

  ๒๔  ๓ พ.ย. ๕๘ พันจ่ำเอก ไพรำช   
     ไพรแกว้ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธกิำร
วิสำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๒๕  ๙ พ.ย. ๕๘ น.ส.มำรียำน  ปำทำน 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 - ส ำเนำบันทกึกำรประชุมคณะอนกุรรมำธิกำรด้ำนธนำคำร                
ในคณะกรรมำธกิำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลงั 
วันที ่๙ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖ ๑๗ พ.ย. ๕๘ น.ส.ปวีณ์ธดิำ  ภู่ตระกูล 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญัตปิ่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..)                     
พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๒๗ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำงจิรฐัยำภรณ ์  
     ภู่ตระกูล 
ข้ำรำชกำร  ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมญัศึกษำ มำตรกำรป้องกัน และแกไ้ขปัญหำพ้ืนที่
เกษตรและชุมชนที่ประสบภยัธรรมชำติ วฒุิสภำ 

๒. ส ำเนำรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำร  
วิสำมญัศึกษำ ตดิตำม ตรวจสอบ กำรฟื้นฟูวกิฤตอุทกภยั  
วุฒิสภำ 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๒๘ ๒๓ พ.ย. ๕๘ นำยสิรธิรรม  เย็นทรง 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิภำ 

- ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำย                  
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัที่ ๒๘)        
พ.ศ. ๒๕๕๑ (แกไ้ขเกี่ยวกับพยำนหลักฐำนใหท้ันสมัยและ
สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปจัจุบัน) 

อนุญำต 
๒๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๒๙ ๓๐ พ.ย. ๕๘ น.ส.ศศกิำนต์  พรำมจร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนสถำนภำพกำรบรหิำรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อสิ้นสดุไตรมำสที ่๔
ของหนว่ยงำนรัฐ รัฐวิสำหกจิ รวมทั้งองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิน่ 

อนุญำต 
๓๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๐ ๘ ธ.ค. ๕๘ น.ส.กนศิ  กิ่งศร ี
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะอนกุรรมำธิกำรด้ำนกำรเงิน 
กำรธนำคำร สถำบันกำรเงิน และตลำดทุน ในคณะกรรมำธิกำร
กำรเศรษฐกิจ กำรเงนิและกำรคลัง สภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 
ครั้งที ่๒๘/๒๕๕๘ วันพุธที ่๔ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๑ ๙ ธ.ค. ๕๘ น.ส.นภำพร  กิง่ศร ี
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมำธิกำรกำรทรัพยำกร   
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง ครั้งที่                      
๑๖/๒๕๕๘ (เปน็กรณีพิเศษ) วนัอังคำรที่ ๓ พฤศจิกำยน 
๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๒ ๑๑ ธ.ค. ๕๘ น.ส.วรรณนิภำ  ศรวีัฒนพงศ์ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำตำรำงค ำแปรญตัตริำ่งพระรำชบญัญตัิกำรป้องกนั
และกำรแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๒๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑๔ วัน) 

- - 

 ๓๓ ๒๔ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ศศกิำนต์  พรำมจร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำณำของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๒๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๐ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๓  จ านวน ๒ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำตบำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๔ ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
 

นำยภุมรตัน  ทักษำดิพงศ ์
ประธำนอนุกรรมกำร
กำรศกึษำประเด็นปัญหำ                
กำรสรำ้งควำมปรองดอง   
ในคณะกรรมกำร                           
ร่ำงรฐัธรรมนูญ                      
แห่งรำชอำณำจักรไทย 

- ส ำเนำเอกสำรรำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตำม
ควำมคืบหน้ำทำงคดีของผู้เสียชีวิตในเหตุกำรณ์                      
ทำงกำรเมือง ของคณะอนุกรรมำธิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จริง
และตดิตำมควำมคืบหน้ำทำงคดีของผู้เสียชวีิตในเหตุกำรณ์
ทำงกำรเมือง ในคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพ
และกำรคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภำ ตลอดจนเอกสำรอื่น ๆ                     
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 - ๒๒ ต.ค. ๕๘ 
(ข้อมูลบำงสว่นที ่                 
ผู้ขอ เป็นข้อมูล
ข่ำวสำรที่ไม่ต้อง
เปิดเผยตำมรำยชื่อ
ข้อมูลขำ่วสำรของ
ส ำนักงำนเลขำธิกำร
วุฒิสภำ ที่ไมต่้อง
เปิดเผย                   
ตำมค ำสัง่ส ำนักงำนฯ 
ท่ี ๕๘๐/๒๕๕๐ 
ลงวันที ่๑ 
พฤษภำคม ๒๕๕๐ 

๓๕ ๑๖ พ.ย. ๕๘ พันต ำรวจเอก สุรนิทร ์ 
     ทับพนับุบผำ 
รองผู้บงัคับกำรต ำรวจภูธร 
จังหวดัพระนครศรอียุธยำ 

- ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรชุมนุม
สำธำรณะ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

  ๑) ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัฯิ 
  ๒) ส ำเนำเจตนำรมณ์ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๔ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๑ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน ๘ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๓๖ ๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.ณัฐรดำ  นำโควงค ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบนัทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ  
ในระหว่ำงวันที ่๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ – ๒๘ มนีำคม ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๗ ๒๐ ต.ค. ๕๘ น.ส.ปุณฑิกำ  สุทธิวไิล 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิ                           
ครั้งที ่๑๓/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลำคม ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๒๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๘ ๒๗ ต.ค. ๕๘ นำงอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัศึกษำและ 
ติดตำมกำรแกป้ัญหำพ้ืนที่ลุม่น้ ำทะเลสำบสงขลำ  

๒. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำในกำรประชุมวฒุิสภำ 
ครั้งที ่๒๘ (สมัยสำมัญทัว่ไป) เปน็พิเศษ วันองัคำรที่ ๑๑ 
พฤษภำคม ๒๕๕๔ 

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๓๙ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยภัทรินทร์   
     พนมชัยชยวฒัน ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำร
กิจกำรลกูเสือโลก ชดุที่ ๑ ในคณะกรรมำธกิำรกำรศึกษำ 
วุฒสิภำ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ (๑ – ๓/๕๑,๑ – ๑๔/๕๑) 

๒. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำร
กิจกำรลกูเสือโลก ชดุที่ ๒ ในคณะกรรมำธกิำรกำรศึกษำ 
วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๒ - 

.

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   
๓. ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมำธิกำร

กิจกำรลกูเสือ ชุดที ่๓ ในคณะอนุกรรมำธกิำรกำรศึกษำ 
วุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

 
  

  ๔๐ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำยกฤติน  ผกูพัน 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำหนังสอืรับ – หนังสอืส่งของคณะอนุกรรมำธิกำร         
ติดตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินกำรฮัจย ์                                  
ในคณะกรรมำธกิำรวิสำมญัติดตำม เรง่รดั ประเมินผล               
กำรแก้ไขปญัหำ และพัฒนำจังหวดัชำยแดนภำคใต้วฒุิสภำ 

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๔๑  ๑๙ พ.ย. ๕๘ น.ส.ณัฐรดำ  นำโควงค ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธกิำร
กำรต่ำงประเทศ ในระหวำ่งวันที ่๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ – 
๒๘ มีนำคม ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

-  - 

 ๔๒ ๒๓ พ.ย. ๕๘ น.ส.อัญชล ี ศรีนุน่ 
ข้ำรำกำร ส ำนกังำน
เลขำธกิำรวฒุสภำ 

- ส ำเนำทะเบียนประวตัิของ นำยเฉลียว  คุณำนุกลู                    
สมำชิกวุฒิสภำ ปี ๒๕๕๔                      

อนุญำต 
๒๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๔๓ ๓๐ พ.ย. ๕๘ น.ส.ปุณฑิรำ  สุทธิวไิล 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ๑. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวฒุิสภำ ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๖  
     (สมัยสำมัญทัว่ไป) วันจนัทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖ 
 ๒. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวฒุิสภำ ครั้งที ่๒๓/๒๕๕๖  
     (สมัยสำมัญทัว่ไป) เป็นพิเศษ วนัอังคำรที ่๑๒ พฤศจิกำยน

๒๕๕๖ 

อนุญำต 
๓๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 

 

 
 
 



 - ๑๓ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์  จ านวน ๕ ราย 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๔ ๑๒ ต.ค. ๕๘ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง             
กำรพัฒนำสังคมและ                  
ควำมมั่นคงของมนุษย ์

- ส ำเนำวีดิทศัน์กำรประชมุสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิ                      
ครั้งที ่๖๐/๒๕๕๘ วนัที ่๘ ตลุำคม ๒๕๕๘ ในสว่นทีเ่กี่ยวกับ
กระทูถ้ำม เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำเด็กและ
เยำวชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ อย่ำงเปน็รปูธรรม 

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๕ ๒๙ ต.ค. ๕๘ 
 

นำยสมศกัดิ ์ ปริศนำนนัทกลู 
อดีตรัฐมนตรี                                        
ว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร 

- ส ำเนำวีดิทศัน์กำรประชมุสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำติ                       
ครั้งที ่๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลำคม ๒๕๕๘                       
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับกำรแถลงค ำคัดคำ้นโตแ้ย้งค ำแถลง                  
เปิดส ำนวน หรือรำยงำนพรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. 

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

-  - 

๔๖ ๕ พ.ย. ๕๘ นำยสมศกัดิ ์ ปริศนำนนัทกลู 
อดีตรัฐมนตรี                                        
ว่ำกำรกระทรวงศกึษำธิกำร 

- ส ำเนำวีดิทศัน์กำรประชมุสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิครั้งที่              
๖๖/๒๕๕๘ วนัพฤหัสบดีที ่๕ พฤศจกิำยน ๒๕๕๘ ในสว่นที่
เกี่ยวกบักำรตอบประเดน็ค ำถำมของคณะกรรมำธิกำรซกัถำม 

อนุญำต 
๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๔๗ ๑๒ พ.ย. ๕๘ นำยสุรกิจ  ลิ้มสทิธิกุล 
ผู้แทนของ นำยสมศักดิ ์
     ปริศนำนนัทกุล 
อดีตรัฐมนตรวี่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 

- ส ำเนำวีดีทศัน์กำรประชมุสภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิ                    
ครั้งที ่๖๘/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘                           
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับกำรแถลงกำรปดิส ำนวนดว้ยวำจำ  

  หรือรำยงำนพรอ้มควำมเห็นของคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 

อนุญำต 
๑๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๘ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ส ำเนำวีดิทศัน์กำรประชมุสภำนิติบัญญตัแิห่งชำต ิ                       
ครั้งที ่๗๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธนัวำคม ๒๕๕๘                           
๑. กำรชีแ้จงตอบกระทูถ้ำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 

      และนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  ๒. กำรเสนอพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๕ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๑๓ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๙ ๒ ต.ค. ๕๘ น.ส.ตุก๊ตำ  เชสูงเนิน 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 - ส ำเนำหนงัสือลำออกของ พล.ต.อ. วัชรพล ประสำรรำชกิจ 
   สมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำต ิ

อนุญำต 
๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๐ ๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.สุมำล ี นำเอก 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัสมำชกิสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำต ิที่เป็นกรรมำธกิำร
ในคณะกรรมำธกิำรกำรพลังงำน สภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
จ ำนวน ๒๖ ทำ่น 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๑ ๑๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.นภำพร  กิง่ศร ี
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พลเรอืเอก วัลลภ  เกดิผล สมำชกิ 
  สภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๒ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยสืบสม  พิริยะสถติ 
ข้ำรำชกำร ศำลอุทธรณ ์

๑. ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๓๕๕/๒๕๔๘ 
เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบตัิงำนให้สมำชิกวฒุิสภำ ลงวันที่ ๑๗ มนีำคม 
๒๕๔๘                                                

๒. ส ำเนำค ำสั่งส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ที่ ๑๔๗๖/๒๕๔๘ 
เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบตัิงำนให้สมำชิกวฒุิสภำ ปงีบประมำณ                   
พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวนัที่ ๒๖ กนัยำยน ๒๕๔๘ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๕๓ ๒๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.วรัญญำ  อยู่จรรยำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำประวัตขิอง พลโท จเรศักดิ์  จำนุภำพ                                       
สมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำต ิ

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๑๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๔ ๙ พ.ย. ๕๘ น.ส.เบญจมำศ  ปิยะไพร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัสมำชกิสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ และ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ พลเอก สิงห์ศกึ  สงิหไ์พร 

อนุญำต 
 ๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๕  ๑๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.กันยำพร  รอดพิทักษ ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัสมำชกิสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ                     
ของนำยวรพล  โสคติยำนุรกัษ์ 

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๖ ๑๖ พ.ย. ๕๘ นำยขวัญชัย  ปฏิมำหงสท์อง 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัสมำชกิสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ                    
ที่เป็นกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ      
กำรพำณิชยแ์ละอตุสำหกรรม 

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๗ ๑๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.กันยำรตัน์  เอี่ยมสขุแสง 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำประวัติสมำชิกสภำนิติบญัญตัแิห่งชำติ 
  ๑) พลเอก มำรตุ  ปัชโชตะสิงห ์  
  ๒) พลเรือเอก ชมุนมุ อำจวงษ์  

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๘ ๑๖ พ.ย. ๕๘ ม.ล.วัลย์ปรีดำ  บุรุษรตันพนัธ ์
อดีตเลขำนุกำรประจ ำ                     
คณะกรรมำธิกำร กำรศึกษำ
ตรวจสอบทุจริตฯ วุฒิสภำ 

๑. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๔๗๕ – ๒๕๑๗ 

๒. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๑๙ – ๒๕๕๐ 

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๕๙ ๒๗ พ.ย. ๕๘  น.ส.กรพินธ์  จิตรมัน่ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำประวัตขิอง ศำสตรำจำรย์นิสดำรก์  เวชยำนนท ์       
สมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำต ิ

อนุญำต 
๒๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๑๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๐ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ น.ส.เกศณี  กรีไกรนุช 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำวุฒกิำรศกึษำ ศ.นพ. วิรตัิ  พำณิชย์พงษ์                          
สมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ  

อนุญำต 
 ๒๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๖๑ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ น.ส.รัชดำภร  ศรศร ี
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรสภำผูแ้ทนรำษฎร 

- ส ำเนำที่อยูข่องสมำชิกสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ         
  จ ำนวน ๒๒๐ ท่ำน 

อนุญำต 
๒๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๘ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑๑ ราย 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๖๒ ๒ ต.ค. ๕๘ น.ส.เกศณี  กรีไกรนุช 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร              
ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

อนุญำต 
 ๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๓ ๑๒ ต.ค. ๕๘ น.ส.ฌิชมน  ศรีสุวรรณ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำยชือ่คณะกรรมำธิกำรสำมญัประจ ำสภำนิตบิญัญตั ิ
แห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร  
    ในวงงำนรฐัสภำเปน็ภำษำอังกฤษ  

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

  ๖๔ ๒๑ ต.ค. ๕๘ น.ส.อศิรวรรณ  นิลประพนัธ์ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั
ประจ ำสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร  
    ในวงงำนรฐัสภำเปน็ภำษำอังกฤษ  

อนุญำต 
๒๑ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๕ ๒๘ ต.ค. ๕๘ นำยเมถุน  ครุศำสตร ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคคลำกร
ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

 ๒.  หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  

อนุญำต 
 ๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๑๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

  ๖๖ ๒๘ ต.ค. ๕๘ นำยภูวิศ  ทะค ำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั         
 ประจ ำสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 ๒. หนงัสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
 ๓. หนงัสือเรียนรู้ศัพทก์ับกฎบัตรอำเซียน  
 ๔. หนงัสือรปูแบบหนังสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร 

 ในวงงำนรัฐสภำเปน็ภำษำอังกฤษ  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๖๗ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยธณรัฐ  แสนแก้ว 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั         
ประจ ำสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ  
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคคลำกร

ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๘ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำงลออ  ภธูรใจ 
รองเลขำธกิำรวุฒิสภำ
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 ๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั         
 ประจ ำสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๒. หนงัสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
 ๓. หนงัสือเรียนรู้ศัพทก์ับกฎบัตรอำเซียน  
 ๔. หนงัสือรปูแบบหนังสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคคลำกร  

 ในวงงำนรัฐสภำเปน็ภำษำอังกฤษ  

อนุญำต 
 ๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๖๙ ๒๓ พ.ย. ๕๘ นำยสนัน่  ศิริบรูณ ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั         
 ประจ ำสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร            

ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

อนุญำต 
๒๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๗๐ ๒๕ พ.ย. ๕๘ นำงสุภำพ  สมโภชน ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 ๑. ส ำเนำรำยชื่อกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรสำมญั         
 ประจ ำสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้ำรำชกำรรัฐสภำ   
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอำเซียน  
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร  
    ในวงงำนรฐัสภำเปน็ภำษำอังกฤษ  

อนุญำต 
๒๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๗๑ ๙ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ชนกิำนต์  ลือดำรำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร                          
ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๗๒ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ น.ส.กำญจนำ  ประสพจนัทร์ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือรำชกำรและชื่อต ำแหน่งบุคลำกร                 
ในวงงำนรัฐสภำเป็นภำษำองักฤษ  

อนุญำต 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๑ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม  จ านวน ๑ ราย 

 
 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๗๓ ๔ ธ.ค. ๕๘ นำยวริิยำ  ไชยคปุต ์
ข้ำรำชกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

- ส ำเนำกระทูถ้ำม เรื่อง นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศกึษำเพื่อสร้ำงขวัญก ำลงัใจให้คนไทย 
(นำยโกศล  เพ็ชร์สวุรรณ ตัง้ถำมรัฐมนตรี                                         
ว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

อนุญำต 
๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๒ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักก ากับและตรวจสอบ  จ านวน ๑ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๗๔ ๑ ต.ค. ๕๘ น.ส. วิภำพร  วฒันพงษ์ศริ ิ
ประชำชน 

 

- ส ำเนำหนังสอืส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน ลับ                      
ด่วนที่สุด ที่ ตผ ๐๐๒๐/๐๕๐๗ ลงวนัที่ ๒๙ เมษำยน 
๒๕๕๘ แจ้งให้สภำนิตบิัญญตัิแห่งชำติ ด ำเนนิกำร                      
ถอดถอน นำยภักดี  โพธศิิร ิกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจรติแห่งชำต ิ

- 
 

ไม่อนญุำต                    
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

เนื่องจำกเปน็
ข้อมูลขำ่วสำร

ลับ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๓ - 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน ๒๓๓ ราย 

 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

  ๗๕ ๑ ต.ค. ๕๘ น.ท.ยงยุทธ  แด่สขุะวัฒน ์
ผู้ช่วยด ำเนนิงำนของสมำชกิ
สภำนิตบิัญญตัแิห่งชำต ิ

๑. ส ำเนำระเบียบวำระกำรประชมุสภำนติิบญัญตัิแห่งชำติ 
วันที ่๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
คุ้มครองกำรด ำเนนิงำนของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง                          
ผู้พิพำกษำสมทบ)  

อนุญำต 
๑ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 ๗๖ ๑ ต.ค. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธิน 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำ                                 
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิกำรขนส่งต่อเนื่อง                      
หลำยรูปแบบ พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๗๗ ๒ ต.ค. ๕๘ นำยพิทักษ์  โรจน์โมสขิ 
กรรมำธิกำร 
 

- ส ำเนำเอกสำรกฎบัตรอำเซียน อนุญำต 
๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

  ๗๘ ๒ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
มำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกันและปรำบปรำม 

  กำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๙ ๒ ต.ค. ๕๘ นำยสุกฤษฎิ ์ กติิศรีวรพนัธุ ์
อนุกรรมำธิกำร 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๗) 
๒. หนงัสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตกิำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หนงัสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตริำชบัณฑิตยสภำ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๘๐ ๕ ต.ค. ๕๘ นำยเอกรินทร์  ศรวีรรณ 
จนท.อุทยำนนำนำชำต ิ

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๗) 
๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตกิองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์                 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗   

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 ๘๑ ๕ ต.ค. ๕๘ พ.อ.ส่งศักดิ์  นันทธ์นะวำนชิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๗) 
๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ 

พระรำชบัญญัตกิองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์                       
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ 
พระรำชบัญญัตกิำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗   

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 ๘๒ ๕ ต.ค. ๕๘ นำยศุภโชค  ค ำแฝง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- - ส ำเนำรำ่งรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช .... อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๒๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๓ ๕ ต.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรช   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำพระรำชบญัญตัิขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๒. ส ำเนำพระรำชบัญญัตริะเบียบบริหำรรำชกำรแผน่ดนิ   
    พ.ศ. ๒๕๓๔ 

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

  ๘๔ ๕ ต.ค. ๕๘ พ.ต.อ.พัฒนำ  กิจไกรลำศ 
โรงพยำบำลต ำรวจ 

- ส ำเนำพระรำชบญัญตัิระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน  
   พ.ศ. ๒๕๓๔ 

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั)  

- - 

  ๘๕ ๕ ต.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรช  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัตศิำล
เยำวชนและครอบครวัและวิธพิีจำรณำคดีเยำวชนและครอบครวั 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ผู้พิพำกษำสมทบ) 

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรถวำยควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์                  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรัฐธรรมนญู                              
แหง่รำชอำณำจกัรไทย (ฉบบัชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗                                   
และที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๑) พุทธศกัรำช ๒๕๕๘ 

๕.  หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ                
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๒๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๘๖ ๖ ต.ค. ๕๘ นำยอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ  
  ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..)  

    พ.ศ. ....  
๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ 

กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  
๓. หนงัสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

ร่ำงพระรำชบญัญตัิกำรใหบ้รกิำรด้ำนนิตวิิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  
๔. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตกิองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัพิจำรณำพระรำชบัญญัต ิ
    ควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘     

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๗ ๖ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ      
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่                      
ผูพิ้พำกษำสมทบ) 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๘๘ ๖ ต.ค. ๕๘ นำยโกศล  เพ็ญพำยัพ 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชั่วครำว)  
  พุทธศกัรำช ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  
  พุทธศกัรำช ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑วนั ) 

- - 

 
 
 
 
 

 
 



 - ๒๗ - 

ดบัท่ี ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 ๘๙ ๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.ศิรวิรรณ  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกองทุนกำรออมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔  

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๙๐ ๖ ต.ค. ๕๘ นำยสมพล  พันธุ์มณ ี
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘     

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๙๑ ๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.มนัสพนัธน์  เจรญิผล 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๓ (พฤษภำคม – มิถุนำยน ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๒ ๖ ต.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนงัสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

ส ำเนำพระรำชบัญญัตกิองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและ
สร้ำงสรรค ์พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือรัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ครำว)                 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๑)    
พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ    
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำ คดีเยำวชนและ    

     ครอบครัว (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 
    ผู้พิพำกษำสมทบ) 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๒๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๓ ๖ ต.ค. ๕๘ พล.ต.นภดล  โรจนวิภำต 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำบทสรปุผู้บรหิำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๖ (เกี่ยวกับกำรโอนคดี) 

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 ๙๔ ๖ ต.ค. ๕๘ พล.ต.สุนทร  พุทชำญค้ำ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่                            
ผู้พิพำกษำสมทบ)  

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่๑) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๘ 

๓. ส ำเนำบทสรุปผูบ้ริหำรในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๙๕ ๗ ต.ค. ๕๘ นำงกำญจนำรตัน ์ ลวีิโรจน์ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ                           
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๖ ๗ ต.ค. ๕๘ นำยสมเจตณ์  แก้วแสงใจ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ                   
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๗ ๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.สุภำมำศ  สมิำจำรย ์
บุคคลในวงงำนรฐัสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ  
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....   

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๙๘ ๗ ต.ค. ๕๘ นำยเสกสรรค ์เอกวิริยะวิทย ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗  

 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๙ ๗ ต.ค. ๕๘ 
 

 

นำยกรรณภว์  ธนภรรคภวนิ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ            
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่                              
ผู้พิพำกษำสมทบ) 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๐๐ ๗ ต.ค. ๕๘ น.ท.พิภพ  สุดำบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่ำดว้ยกำรออกเสียง
ประชำมต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

อนุญำต 
๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๑ ๘ ต.ค. ๕๘ นำยวสนัต ์ ฝีมอืช่ำง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ 
ควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ 
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....(วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง                        
ผู้พิพำกษำสมทบ)  

๔. ส ำเนำสรุปมติคณะรฐัมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงำนด้ำนนิตบิัญญตัิ
ประจ ำสัปดำห ์วนัอังคำรที ่๒๒ กนัยำยน ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๐๒ ๘ ต.ค. ๕๘ นำยขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ครำว)    
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

๒. ส ำเนำพระรำชบัญญตัิกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่
อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๓ ๘ ต.ค. ๕๘ นำยวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ  
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัติ
ศำลเยำวชนและครอบครวัและวธิีพิจำรณำคดเียำวชนและ
ครอบครัว (ฉบบัที่..) พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง                        
ผู้พิพำกษำสมทบ) 

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๐๔ ๘ ต.ค. ๕๘ นำยเสกสรรค ์เอกวิริยะวิทย ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชั่วครำว)  
  พุทธศกัรำช ๒๕๕๗  

อนุญำต 
๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๕ ๙ ต.ค. ๕๘ นำยพนิต  ธีรกำนต ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

-  วำรสำร จุลนิต ิปีที ่๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม - สิงหำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๖ ๙ ต.ค. ๕๘ นำยกติติพงศ ์ กมลธรณรงค ์
อนุกรรมำธิกำร 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรรบัขนทำงอำกำศระหวำ่งประเทศ                     
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒.  ส ำเนำพระรำชบญัญตัิควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๗ ๙ ต.ค. ๕๘ นำยศุภกฤต  มหำคตีะ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย (ฉบับชัว่ครำว)  
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือข้อบังคับกำรประชมุสภำนิติบัญญตัิแหง่ชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๘ ๙ ต.ค. ๕๘ พล.อ.อดิศร  สวุรรณตรำ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำรำ่งรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย พุทธศักรำช ....    
   

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๙ ๙ ต.ค. ๕๘ น.ส.อรจติ  สิงคำลวณิช 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                             
วิธปีฏิบัตเิกี่ยวกบักำรกกัขงัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ                                                     
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ
     กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                              

กำรบินพลเรอืนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                            

แกไ้ขเพ่ิมเติมพระรำชบญัญตักิำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗                    
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัตปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๐ ๙ ต.ค. ๕๘ นำยไกรภพ  ภัทรศิษไพศำล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จลุนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม - สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ                      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรกัษำควำมปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗   

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๑ ๙ ต.ค. ๕๘ พล.อ.อู้ด  เบื้องบน 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม - สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จลุนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน - ตุลำคม ๒๕๕๘)  

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๒ ๙ ต.ค. ๕๘ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพำนชิย์ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัิวธิีปฏิบตัิ    
เกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ                              
กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๓.  หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                    
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ  พ.ศ. ๒๔๙๗                    
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม                                  
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๑๓ ๙ ต.ค. ๕๘ นำยพรศักดิ์  บวรสิริสรรค ์
ประชำชน 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                       
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                      
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัศิำล
เยำวชนและครอบครวัและวิธพิีจำรณำคดีเยำวชนและครอบครวั 
(ฉบบัที ่..)  พ.ศ. .... (วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ผู้พิพำกษำสมทบ) 

๔. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๕. หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
๖. หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและกำรพิจำรณำพระรำชบัญญตัิ

กองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๑๔ ๑๒ ต.ค. ๕๘ น.ส.ณัฐวรรณ  สำสิงห ์
กรรมำธิกำร 

- - หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
  แรงงำนทำงทะเล พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๓๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๕ ๑๒ ต.ค. ๕๘ พ.อ.ส่งศักดิ์  นันทธ์นะวำนชิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- - วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
   

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๖ ๑๒ ต.ค. ๕๘ นำงพิมพ์ณัฐชยำ โชติรติกุล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ                   
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๑๗ ๑๒ ต.ค. ๕๘ นำยบุญเกียรติ  เย็นสขุจิตต ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                   
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๘ ๑๒ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวำล 
สื่อสำรมวลชน 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรรบัขนทำงอำกำศระหวำ่งประเทศ                      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๙ ๑๓ ต.ค. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยเมศ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ                            
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๕.  หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                           
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖.  หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ                         
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                          
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรงุกระทรวง                    
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๒๐ ๑๓ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ  
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 



 - ๓๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                 
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

   

๑๒๑ ๑๓ ต.ค. ๕๘ นำงอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๒๒ ๑๓ ต.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ                   
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๓๘ - 

 
ล ำดับ

ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตั ิ                
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                   
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ... 

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด               
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด       
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด       
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรงุกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๘. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 

   

๑๒๓ ๑๓ ต.ค. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดำ 
กรรมำธิกำร 

- ส ำเนำสรปุมตคิณะรฐัมนตรทีี่เกี่ยวขอ้งกบัวงงำนนิตบิญัญัต ิ อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๔ ๑๓ ต.ค. ๕๘  นำยวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๓๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๕ ๑๓ ต.ค. ๕๘ พล.ต.กำนต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 
 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
กำรใหบ้ริกำรดำ้นนิตวิิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ 
    ควำมรว่มมือระหวำ่งประเทศในเรือ่งทำงอำญำ                      

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ          

วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๕.  หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด    
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ                       
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรงุกระทรวง                 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๖ ๑๓ ต.ค. ๕๘ นำยพงศไชษณ์ ไทรงำม 
กรรมำธิกำร 

- วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘ 
 
 

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๔๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๗ ๑๓ ต.ค. ๕๘ พล.อ.สมเจตน์  บุญถนอม 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. ส ำเนำญัตติเสนอร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักรำช .... 

    - ฉบบั นำยสุนัย จลุพงศธร กับคณะ เป็นผูเ้สนอ 
    - ฉบบั นำยภรำดร ปรศินำนนัทกุล กับคณะ เปน็ผู้เสนอ   
    - ฉบบั คณะรฐัมนตรี เปน็ผู้เสนอ  
๒. ส ำเนำค ำวนิิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญ ที่ ๑๘ – ๒๒/๒๕๕๕  

อนุญำต 
๑๓ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๒๘ ๑๔ ต.ค. ๕๘ น.ส.เยำวลักษณ์   
     เฉลยฤกษ ์
กรรมำธิกำร 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๒๙ ๑๔ ต.ค. ๕๘ พล.ต.นภดล  โรจนวิภำต 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ            
กำรให้บริกำรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ               
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ       
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  

    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                    

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  
๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดกำรบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไ้ขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัตกิำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗  

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 



 - ๔๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗                      
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม                   
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๓๐ ๑๔ ต.ค. ๕๘ น.ส.วไิลรักษ ์ ตันปะละ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- ส ำเนำค ำแถลงนโยบำยของรัฐบำล อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๑ ๑๔ ต.ค. ๕๘ นำยปรำโมทยค์ริษฐ  
     ธรรมคุณำกร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. .... 

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ             
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ              
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ                
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                    
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘   

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๔๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแกไ้ขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม                 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๓๒ ๑๔ ต.ค. ๕๘ นำงอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....   

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๓ ๑๔ ต.ค. ๕๘ ว่ำที่ ร.ต.เกรียงไกร  
     ลำวพวน 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ             
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. .... 

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ             
วิธีปฏบิัตเิกี่ยวกบักำรกกัขงัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ               
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ            
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๔ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๔๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๖. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด      
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิกำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด         
แก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญตัิปรบัปรงุกระทรวง               
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๓๔ ๑๕ ต.ค. ๕๘ น.ส.มนัสพนัธน์ เจริญผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรรบัขนทำงอำกำศระหวำ่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๕ ๑๕ ต.ค. ๕๘ น.ส.วไิลรักษ ์ ตันปะละ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ควำมถีแ่ละก ำกบักำรประกอบ
กิจกำรวทิยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญำต 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๓๖ ๑๕ ต.ค. ๕๘ นำยณัฎฐพรรษ ญำณวำร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ             
กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

-  

อนุญำต 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๗ ๑๕ ต.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ              
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. .... 

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ           
ควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๔๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ              
วิธปีฏิบตัิเกีย่วกบักำรกักขงัตำมประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. 

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ             
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                 
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด       
แก้ไขเพ่ิมเตมิพระรำชบัญญตักิำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗                    
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดแกไ้ขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

   

๑๓๘ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐกติต์   
     ไชยกิรเศรษฐ 
ประชำชน 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ                
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๓๙ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ              
กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



 - ๔๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๐ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยพินิจ  พิชัยกัลป ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติ  
กระบวนกำรและขั้นตอนในชั้นหน่วยงำนเป็นผู้ยกร่ำง
พระรำชบัญญัติที่จะเสนอต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

๒. ส ำเนำระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำร 
    กรุงเทพมหำนคร 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๑ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยกติตวิงศ ์กมลธรรมวงศ์ 
กรรมำธิกำร 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค ์          
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศ ระหว่ำงประเทศ               
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๒ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยปรำโมทยค์ริษฐ  
     ธรรมคุณำกร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ      
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๓ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยชำนนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ               
กำรให้บริกำรด้ำนนติิวทิยำศำสตร ์พ.ศ. ....  

๒. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๔ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยวสนัต ์ ฝีมอืช่ำง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



 - ๔๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๕ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยเผ่ำพันธุ์  ชอบน้ ำตำล 
กรรมำธิกำร 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตคิวำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๖ ๑๖ ต.ค. ๕๘ พ.ต.ท.วัชรพล กำญจนกันทร 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                
วิธีปฏบิัติเกี่ยวกบักำรกักขังตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  

  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๗ ๑๖ ต.ค. ๕๘ น.ส.วไิลรักษ ์ ตันปะละ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัจิัดตัง้
ศำลอำญำคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๘ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยพิชัยสัสส์  ตรัยรตันำกร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ             
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๔๙ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำยธนเดช  เขตจัตรุัส 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ    
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๔๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๐ ๑๖ ต.ค. ๕๘ นำงศรีวัลลภำ   
     อนันทวรรณ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ           
กำรใหบ้ริกำรดำ้นนติิวทิยำศำสตร์ พ.ศ. ....  

๒. พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัิ                 
ปรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๕๑ ๑๙ ต.ค. ๕๘ นำยเอกรินทร์  บุญศร ี
ประชำชน 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
  ทรัพยำกรน้ ำ พ.ศ. ....   

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตั ิ
    รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๕๒ ๒๐ ต.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ    

รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๒๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๕๓ ๒๐ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ             
กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๔ ๒๐ ต.ค. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดำ 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ                   
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๔๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๕ ๒๑ ต.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎชวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                     
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๑ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๖ ๒๑ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐเมศร ์ เรืองพิชัยพร 
กรรมำธิกำร 

- วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๒๑ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๗ ๒๒ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวำล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                     
กำรใหบ้ริกำรดำ้นนิตวิิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนด                              
กำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๒ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๕๘ ๒๖ ต.ค. ๕๘ นำงกำญจนำรตัน ์ ลวีิโรจน์ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ               
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๖ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๙ ๒๗ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                   
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๐ ๒๗ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวำล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ            
รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๑ ๒๗ ต.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗ อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



 - ๔๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๒ ๒๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.สุกัญญำ  สิรกิิจวณิชย ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- - หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชบัญญตั ิ
-   จัดสรรทีด่ิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๓ ๒๗ ต.ค. ๕๘ พล.ต.ดร.พิษณ ุ คำมร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๑๐๗ - ๑๓๕ อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๔ ๒๗ ต.ค. ๕๘ น.ส.วำรยำ  พึ่งตนเพียร 
ประชำชน 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญตัิกำรรับขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. วำรสำร จลุนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                      

กำรใหบ้ริกำรดำ้นนิตวิิทยำศำสตร์ พ.ศ. ....  
๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                

กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๖๕ ๒๗ ต.ค. ๕๘ พล.อ.ศุภกร  สงวนชำติศรไกร 
อนุกรรมำธิกำร 

๑. หนังสือประมวลกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรรัฐสภำ (เล่ม ๑) 
๒. หนังสือประมวลกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรรัฐสภำ (เล่ม ๒) 
๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
    แกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมำยอำญำ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๖๖ ๒๘ ต.ค. ๕๘ พล.ต.นภดล  โรจนวิภำต 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                        
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



 - ๕๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๗ ๒๘ ต.ค. ๕๘ น.ส.สุภำมำศ  สมิำจำรย์ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
  กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๘ ๒๘ ต.ค. ๕๘ ร.ต.อ.ชนทนิ  รัตนพัน 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ
  รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๘ ๒๘ ต.ค. ๕๘ น.ส.เสำวนีย์  ค ำแฝง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ         
 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ       
 รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๗๐ ๒๘ ต.ค. ๕๘ นำยกฤษฎำ  วำมะศิร ิ
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ                
จัดตัง้ศำลล้มละลำยและวธิีพิจำรณำคดีล้มละลำย (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไ้ขเพิ่มเตมิหลกัเกณฑ์กำรอุทธรณแ์ละฎีกำ)   

อนุญำต 
๒๘ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๑ ๒๙ ต.ค. ๕๘ นำยรังสรรค ์ ทองทำ 
ประชำชน 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗  

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๒ ๒๙ ต.ค. ๕๘ ร.ต.ทวีเกียรต ิ หมำดตดุ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือรวมกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
 

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๓ ๒๙ ต.ค. ๕๘ นำยชำนนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ  
ควำมรว่มมอืระหวำ่งประเทศในเรื่องทำงอำญำ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือรวมกฎหมำยกำรบริหำรรำชกำรแผน่ดิน 

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



 - ๕๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๔ ๒๙ ต.ค. ๕๘ นำยวรพล  กติติรตันวงศ์ 
ประชำชน 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบบัชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๕ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยณัฐเมศร ์  
     เรืองพิชัยพร 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                 
กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๖ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยเอกรินทร์  บุญศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ                  
  กำรประกอบธรุกิจขอ้มูลเครดติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๗ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
  กำรประกอบธรุกิจขอ้มูลเครดติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
     

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๘ ๓๐ ต.ค. ๕๘ นำยชัชวำล  คุณำศวิัช 
กรรมำธิกำร 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
   รำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ พ.ศ. .... 
๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติกองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศ ระหว่ำงประเทศ                 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๕๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๙ ๓๐ ต.ค. ๕๘ น.ท.พิภพ  สุดำบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติเครื่องหมำยกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๓๔  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกับห้ำงหุ้นสว่นจดทะเบียน 
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด บริษัทจ ำกดั สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙  

อนุญำต 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๘๐ ๒ พ.ย. ๕๘ นำยสุกฤษฎิ ์กิตศิรวีรพันธุ์ 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๑ ๒ พ.ย. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎชวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๒ ๒ พ.ย. ๕๘ น.ส.ณัฐวรรณ  สำสิงห ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ                      
  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๓ ๒ พ.ย. ๕๘ นำยเอกรัตน์  บุญศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๔ ๒ พ.ย. ๕๘ นำยเกรียงศักดิ์ ทำ้วเนวงศ์ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วำรสำร จุลนติิ ปทีี่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๒ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๕๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๕ ๓ พ.ย. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองกำรด ำเนนิงำนของทบวงกำรพลังงำนหมนุเวียน
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ            
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

    (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกบัควำมผดิทำงอำญำ)  

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๘๖ ๓ พ.ย. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                 
กำรประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพระรำชก ำหนดกำรประมง 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ     
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกับ                
กำรโอนคดี)  

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๘๗ ๓ พ.ย. ๕๘ น.ส.จิรำรัตน์  จันทรตัน ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๓. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๕๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๘ ๓ พ.ย. ๕๘ พ.ต.อ.สมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                
กำรประกอบธรุกิจขอ้มูลเครดติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
คุ้มครองกำรด ำเนนิงำนของทบวงกำรพลงังำนหมนุเวียน
ระหวำ่งประเทศ พ.ศ. .... 

๓.  หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ            
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 

     (แกไ้ขเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัควำมผดิทำงอำญำ)  

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๘๙ ๓ พ.ย. ๕๘ นำยจิรวิน  คะประสิทธิ ์
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมอำญำ                

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตวัผู้ทีถู่กปล่อยชัว่ครำว หลกัเกณฑ์                
กำรบงัคับคดีผูป้ระกัน และกำรอุทธรณ์ ค ำสั่งศำลทีไ่ม่อนุญำต
ให้ปล่อยชั่วครำว)  

อนุญำต 
๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๙๐ ๔ พ.ย. ๕๘ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                        
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                         
(แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำ)  

อนุญำต 
๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๑ ๔ พ.ย. ๕๘ นำยเผ่ำพันธุ์  ชอบน้ ำตำล 
กรรมำธิกำร 

- หนังสอืสรุปสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๕๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๒ ๔ พ.ย. ๕๘ นำยปรชีำ  บัววิรตันเ์ลิศ 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน อนุญำต 
๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๓ ๔ พ.ย. ๕๘ นำยสุริยะ  อปุลำนติ ิ
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๔ ๔ พ.ย. ๕๘ นำยพนิต  ธีรภำพวงศ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) อนุญำต 
๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๕ ๕ พ.ย. ๕๘ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ                   
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....                                            
(แกไ้ขเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบัควำมผดิทำงอำญำ)  

อนุญำต 
๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๖ ๕ พ.ย. ๕๘ นำยสุธรรม  พันธุศักดิ ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ 
พระรำชบัญญัติภำษีกำรรบัมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘   

 

อนุญำต 
๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๗ ๕ พ.ย. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์ 
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนงัสอืสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘   

อนุญำต 
๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๘ ๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.ศิริพรรณ  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 



 - ๕๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผดิบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำมรดกภูมปิัญญำทำงวัฒนธรรม พ.ศ. .... 

๔. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชก ำหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  

๑๙๙ ๖ พ.ย. ๕๘ นำยชำญวิทย์  ไกรฤกษ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๐ ๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.วันทนีย์  คงกล้ำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗ อนุญำต 
๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๑ ๖ พ.ย. ๕๘ นำยชำนนทร ์ บุญรชักุล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ             
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยวธิีพิจำรณำควำมอำญำ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตำมตวัผู้ทีถู่กปล่อยชัว่ครำว หลกัเกณฑ์
กำรบงัคับคดีผูป้ระกันและกำรอุทธรณค์ ำสั่งศำลที่ไม่อนญุำต    
ให้ปล่อยชั่วครำว) 

อนุญำต 
๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๕๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๒ ๖ พ.ย. ๕๘ นำยวิทวัส  บุญญสถติย ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- ส ำเนำกฎหมำยเกี่ยวกับรถยนต ์และอัตรำภำษีที่เกี่ยวข้อง 
  ทีม่ีผลใช้บงัคบัในปัจจุบนั 
 

อนุญำต 
๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๓ ๑๐ พ.ย. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์  
     พุทธจกัรวำล 
สื่อมวลชน 

๑. วำรสำร จุลนิต ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ

เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ... (กำรเขำ้เปน็ภำคี
พิธีสำรมำดรดิ (Madrid Protocol) และกำรขยำย
ขอบเขตควำมคุ้มครอง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ขั้นตอน 
และระยะเวลำกำรจดทะเบยีนกำรปรับปรุงค่ำธรรมเนียม) 

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๐๔ ๑๐ พ.ย. ๕๘ นำยจิรตัต ์ จติถว์รำวงษ์ 
ประชำชน 

๑. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๕ ๑๐ พ.ย. ๕๘ นำยช ำนำญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (กำรเข้ำเปน็ภำคี                 
พิธีสำรมำดรดิ (Madrid Protocol) และกำรขยำยขอบเขต
ควำมคุ้มครอง กำรปรบัปรงุหลักเกณฑข์ั้นตอน และ
ระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำรปรบัปรงุค่ำธรรมเนียม)  

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๐๖ ๑๐ พ.ย. ๕๘ น.ส.ศิริพรรณ  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (กำรเข้ำเปน็ภำคี                    
พิธีสำรมำดรดิ (Madrid Protocol) และกำรขยำยขอบเขต
ควำมคุ้มครอง กำรปรบัปรงุหลักเกณฑข์ั้นตอน และ
ระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำรปรบัปรงุค่ำธรรมเนียม)  

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 



 - ๕๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๗ ๑๐ พ.ย. ๕๘ น.ส.เสำวนีย์  ค ำแฝง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๒ (มนีำคม – เมษำยน ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (กำรเข้ำเปน็ภำคี      
พิธีสำรมำดรดิ (Madrid Protocol) และกำรขยำยขอบเขต
ควำมคุ้มครอง กำรปรบัปรงุหลักเกณฑข์ั้นตอน และ
ระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำรปรบัปรงุค่ำธรรมเนียม) 

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๐๘ ๑๐ พ.ย. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
เครื่องหมำยกำรค้ำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (กำรเข้ำเปน็ภำคี                 
พิธีสำรมำดรดิ (Madrid Protocol) และกำรขยำยขอบเขต
ควำมคุ้มครอง กำรปรบัปรงุหลักเกณฑข์ั้นตอน และ
ระยะเวลำกำรจดทะเบียนกำรปรบัปรงุค่ำธรรมเนียม) 

อนุญำต 
๑๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๐๙ ๑๑ พ.ย. ๕๘ นำยสุธรรม  พันธุศักดิ ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ              
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                            
(แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมผิดทำงอำญำ)  

อนุญำต 
๑๑ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๐ ๑๑ พ.ย. ๕๘ พล.ต.วีระศักดิ์  นำทะสิร ิ
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
-  

อนุญำต 
๑๑ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๑ ๑๑ พ.ย. ๕๘ พล.ร.ต.ณรงค์เดช   
     สภำนุชำต 
บุคคลในวงงำนรฐัสภำ 

- ส ำเนำระเบียบสภำนติิบญัญัตแิหง่ชำติว่ำด้วยกำรลงชือ่                       
มำประชุมและกำรลำประชมุสมำชิกสภำนติิบญัญตัแิหง่ชำติ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ 

อนุญำต 
๑๑ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๕๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๒ ๑๑ พ.ย. ๕๘ พล.ต.จำรึก อำรีรำชกำรัณย ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกีฬำมวย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญำต 
๑๑ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๓ ๑๓ พ.ย. ๕๘ นำยวสนัต ์ ฝีมอืช่ำง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๑๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๔ ๑๓ พ.ย. ๕๘ น.ส.สมพร  ลำภชุ่มศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ 
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๕ ๑๓ พ.ย. ๕๘ น.อ.หญิง จติศริิ  ชุตกิมล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๖ ๑๓ พ.ย. ๕๘ พล.ต.จำรึก อำรีรำชกำรัณย ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗ อนุญำต 
๑๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๗ ๑๖ พ.ย. ๕๘ น.ส.อรจติ  สิงคำลวณิช 
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๖๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญัติทีเ่กีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม
ของบุคคล) 

 
  

๒๑๘ ๑๖ พ.ย. ๕๘ พ.อ.สุรเชษฐ์  ลำภวงศ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญัติทีเ่กีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม
ของบุคคล) 

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ
    พลงังำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ

สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                   

ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๑๙ ๑๖ พ.ย. ๕๘ นำยศุภโชค  ค ำแฝง 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิพลังงำน
นิวเคลียร์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๐ ๑๖ พ.ย. ๕๘ นำยเอกรินทร์  บุญศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสอืเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตปิ่ำสงวน
แหง่ชำต ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๖๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ
  แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ (ฉบบัที ่..)     
พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญัติทีเ่กีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม                                 
ของบุคคล) 

๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ                
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. .... 

 

  

๒๒๑ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยเอกรินทร์  บุญศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ
    แกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที ่..)     

พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญัติทีเ่กีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม                                 
ของบุคคล)  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                 
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ                 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๒๒ ๑๗ พ.ย. ๕๘ พล.ต.ดร.พิษณุ  คำมร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ       
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ               
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์(ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  (แก้ไขบทบญัญตัิที่เกีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม
ของบุคคล)  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 



 - ๖๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   
๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ  
 พลังงำนนวิเคลียร ์พ.ศ. .... 

๕. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

  

๒๒๓ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยจำรกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ   
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                    
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์(ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญัติทีเ่กีย่วกบักำรรวมกนัเป็นสมำคม
ของบุคคล)  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๒๔ ๑๗ พ.ย. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดำ 
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ         
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ..... 

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ                   
ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ     
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัตทิี่เกี่ยวกับกำรรวมกนัเป็นสมำคม              
ของบุคคล)   

๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๖๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   
๕. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ  

พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  
   

๒๒๕ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗ 
๒. วำรสำร จุลนิต ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ
    ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติทีเ่กี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคม
ของบคุคล)  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

  ๒๒๖ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  

    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบญัญตัิที่เกี่ยวกบักำรรวมกนั
เป็นสมำคมของบุคคล)  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๖๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๗ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยช ำนำญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัตทิี่เกี่ยวกับกำรรวมกนัเป็นสมำคม
ของบุคคล)  

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๒๘ ๑๗ พ.ย. ๕๘ น.ส.เสำวนีย์  ค ำแฝง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกบัหำ้งหุ้นสว่นจดทะเบียน                    
ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด บริษัทจ ำกัด สมำคม และมูลนิธิ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญตัิที่เกี่ยวกบั              
กำรรวมกนัเป็นสมำคมของบุคคล) 

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๖๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๙ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสอืเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตั ิ                      
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..)   พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (แกไ้ขบทบัญญัติทีเ่กีย่วกับกำรรวมกันเป็นสมำคม
ของบคุคล)  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสขุภำพ พ.ศ. ....  

๔. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๓๐ ๑๗ พ.ย. ๕๘ พ.ต.อ.อ ำพล  บุญพิม 
อนุกรรมำธิกำร 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๑ ๑๗ พ.ย. ๕๘ นำยเกรียงศักดิ์ ทำ้วเนวงศ์ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์        
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติทีเ่กี่ยวกบักำรรวมกนั
เป็นสมำคมของบุคคล)   

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ พ.ศ. ....      

อนุญำต 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๖๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๒ ๑๘ พ.ย. ๕๘ นำยสุทธิพร  ลิมศิิลำ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ. 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                         
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๓๓ ๑๘ พ.ย. ๕๘ น.ส.พิณรัตน์  รตันวิสุทธิ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตโิรคระบำดสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยควำมผดิบำงประกำร                 

ต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๓๔ ๑๘ พ.ย. ๕๘ น.ส.เพ็ญจันทร์  จิตบวร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือข้อบงัคับกำรประชมุสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ                  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๕ ๑๘ พ.ย. ๕๘ นำยสุพัฒน ์ โพธิ์เงนิ 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๖ ๑๘ พ.ย. ๕๘ น.ส.จรัสรตัน์  
     เจริญวัฒนสิน 
ประชำชน 

๑. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ
    ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๖๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
    แกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัตทิี่เกี่ยวกับกำรรวมกัน

เป็นสมำคมของบุคคล)  
๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ

พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 

 

  

๒๓๗ ๑๘ พ.ย. ๕๘ พ.ต.อ.สมควร  พ่ึงทรัพย ์
กรรมำธิกำร 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                           
ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๘ ๑๘ พ.ย. ๕๘ น.ส.ศิรวิรรณ  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                       

ป่ำสงวนแห่งชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ         

สถำนประกอบกำรเพื่อสขุภำพ พ.ศ. ....  
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์                               
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญตัิที่เกี่ยวกบักำรรวมกนั
เป็นสมำคมของบุคคล)  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
พลังงำนนิวเคลียร์ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๖๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๙ ๑๘ พ.ย. ๕๘ นำยสุกฤษฎ ีกิตศิรวีรพันธ์ 
กรรมำธิกำร 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                

ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัิ

สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๘ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๐ ๑๙ พ.ย. ๕๘ น.ส.ฐติิมำ  คะชะเสน 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗  อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๑ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำยรัฐสภำ  จรุีมำศ 
นักศึกษำ มหำวิทยำลัย 
อัญสัมชญั 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๒ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำยภูวเรศ  สมพร 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตั ิ                  
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๓ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำยสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
กรรมำธิกำร 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำต
ของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘   

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๔ ๑๙ พ.ย. ๕๘ นำยอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ 
พระรำชบัญญัติกำรชุมนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๖๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญตัวิ่ำดว้ยควำมผดิบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๔๕ ๑๙ พ.ย. ๕๘ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์   
     ไพรรีะย่อเดช 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๘)      
๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. ส ำเนำค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ิฉบับที่ ๑๐ 

อนุญำต 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๔๖ ๒๐ พ.ย. ๕๘ น.ส.ฐติิมำ  คะชะเสน 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗  อนุญำต 
๒๐ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๗ ๒๓ พ.ย. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎธวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๘ ๒๓ พ.ย. ๕๘ พ.อ.สุรเชษฐ์  ลำภวงศ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทยีมระหว่ำงเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒๓ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๗๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๙ ๒๔ พ.ย. ๕๘ นำยสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
กรรมำธิกำร 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๐ ๒๔ พ.ย. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรปฏิรปูกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๑ ๒๔ พ.ย. ๕๘ นำยชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ                      
ป่ำสงวนแหง่ชำต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๒ ๒๔ พ.ย. ๕๘ พล.ร.ท.ศักดิ์ชำย  
     อบุลเดชประชำรกัษ ์
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. ส ำเนำค ำสัง่คณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติที่เกี่ยวขอ้งกบั                
กำรจดักำรประมง 

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๓ ๒๔ พ.ย. ๕๘ พล.ต.นภดล  โรจนวิภำต 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๔ ๒๔ พ.ย. ๕๘ นำงกำญจนำรตัน ์  
     ลวีิโรจน ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติทีเ่กี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคม
ของบคุคล)  

อนุญำต 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๗๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชือ่ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตั ิ
    ป่ำสงวนแห่งชำติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

   

๒๕๕ ๒๕ พ.ย. ๕๘ นำยสมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัแิก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบบัที่ ..)                   
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติทีเ่กี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคม
ของบคุคล)   

อนุญำต 
๒๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๖ ๒๕ พ.ย. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวำล 
สื่อมวลชน 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติทีเ่กี่ยวกับกำรรวมกันเป็นสมำคม
ของบคุคล)  

๒. หนังสอืเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตั ิ
   ป่ำสงวนแหง่ชำติ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. ....  
๔. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตกิองทนุพัฒนำสื่อปลอดภัยและสรำ้งสรรค์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรรบัขนทำงอำกำศระหว่ำงประเทศ       
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๕ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๗๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   

๖. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิำ่ดว้ยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดนิอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๗. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลย ี                      
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

  

๒๕๗ ๒๖ พ.ย. ๕๘ ร.ท.สนธยำ  ทองเปี่ยม 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกองทนุกำรออมแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๔  

อนุญำต 
๒๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๘ ๒๖ พ.ย. ๕๘ ร.ต.เชดิพงษ์  ใช้ค ำแช่ม 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
จัดตัง้ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๒๖ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๙ ๒๗ พ.ย. ๕๘ ศ.นพ.วริัต ิ พำณิชย์พงษ ์
อดีตสมำชิกวฒุิสภำ 

- หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                      
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๐ ๒๗ พ.ย. ๕๘ นำยสรณัฎฐ ์  
     สำระสมบัต ิ
ประชำชน 

๑. วำรสำร จุลนติิ ปทีี่ ๑๒ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๒๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๗๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๑ ๒๗ พ.ย. ๕๘ นำยชัชวำล  คุณค้ ำช ู
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                         
ช่วยกำรเจรญิพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๒๗ พ.ย. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๒ ๑ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.ดร.พิษณุ  คำมร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัคิวบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๓ ๑ ธ.ค. ๕๘ นำยอลนกรณ์  ค ำดว้ง 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

- หนังสือดัชนีสำรบัญกฎหมำยไทย (จ ำแนกตำมผู้รักษำกำร)   
   

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๔ ๑ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.นภดล  โรจนวิภำต 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตัคิวบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๕ ๑ ธ.ค. ๕๘ นำยปิยชน  ธรรมชำต ิ
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๗  
๒. หนังสือรวมกฎ ก.ร.  

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



 - ๗๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๖ ๑ ธ.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. ....  

๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตโิรคระบำดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๗ ๑ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ศิริพรรณ   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิควบคุม
กำรขอทำน พ.ศ. .... 

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
ยกเลิกพระรำชบญัญตัิสมำคมกำรคำ้ พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองกำรด ำเนนิงำนของทบวงกำรพลังงำนหมนุเวียน
ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. .... 

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตั ิ              
ก ำหนดควำมผิดเกี่ยวกบัห้ำงหุน้ส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด 
บริษัทจ ำกดั สมำคม และมูลนิธ ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๗๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๘ ๒ ธ.ค. ๕๘ นำยวิทวัส  บุญญสถติย ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- ส ำเนำพระรำชบัญญัตริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญำต 
๒ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๙ ๒ ธ.ค. ๕๘ พ.ต.อ.อมรฤทธิ์  คชกูล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                     
กำรประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

อนุญำต 
๒ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๐ ๒ ธ.ค. ๕๘ นำยรุ่งเพชร  งำมพร้อม 
กรรมำธิกำร 

- ส ำเนำพระรำชบัญญัติกำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุญำต 
๒ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๑ ๓ ธ.ค. ๕๘ นำยจักรธำร  มำทวโีชตกิุล 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำพระรำชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมำยอำญำ  
  (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๓ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๒ ๓ ธ.ค. ๕๘ น.ส.อศิรวรรณ   
     นลิประพันธ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือรวมกฎหมำยประจ ำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ อนุญำต 
๓ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๓ ๓ ธ.ค. ๕๘ น.ส.นิภำพรรณ  ไชยวงศ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
 ๓ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๔ ๔ ธ.ค. ๕๘ นำยวสนัต ์ ฝือมือช่ำง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ

ควบคุมกำรขอทำน พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๗๕ ๘ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดำ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๗๖ ๘ ธ.ค. ๕๘ นำยยุทธนำกรณ์   
     ผมหอม 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนงัสือข้อบังคับกำรประชุมสภำนติิบญัญัตแิห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 

อนุญำต 
๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๗ ๙ ธ.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำรำ่งพระรำชบัญญัตคิวำมปลอดภัยทำงชวีภำพ พ.ศ. .... อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๘ ๙ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ชญำดำ  วิชัยดิษฐ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๗ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๙ ๙ ธ.ค. ๕๘ นำยเผ่ำพันธุ์   
     ชอบน้ ำตำล 
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตโิรคระบำดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญตัวิ่ำดว้ยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                            
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๐ ๙ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.วีระศักดิ์  นำทะสิร ิ
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

-   หนังสอืสรุปสำระส ำคญัประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                       
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๑ ๙ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ฐติตะวนั  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
 

อนุญำต 
๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๘ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๒ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ นำยเอกรินทร์  บุญศร ี
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 
 

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....                
(แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกับกำรโอนคดี)  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๘๓ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ พ.อ.สุรเชษฐ์  ลำภวงศ ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม  

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....       
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. ส ำเนำเอกสำรพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๘๔ ๑๔ ธ.ค. ๕๘ นำยณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวำล 
สื่อมวลชน 

๑. วำรสำร จุลนิติ ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัิและควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญำต 
๑๔ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๗๙ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๕ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ นำยวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน ์
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิ่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดนิอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วำรสำร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที ่๕ (กันยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. ส ำเนำเอกสำรพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกับกำรโอนคดี)  

๕. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ             
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๘๖ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ นำยวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                   
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๘) 
๕. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๘๐ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๗ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ นำยฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ กรกฎำคม – สิงหำคม ๒๕๕๘ 
๒. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแกไ้ขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                      
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                  
จัดตัง้ศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๘๘ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้ำรำชกำร ส ำนักงำน
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

๑. ส ำเนำเอกสำรพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแกไ้ขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                  
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๘๙ ๑๕ ธ.ค. ๕๘  น.ส.ณัชญำรีย์   
     ณัฐณิชำพัฒน ์
กรรมำธิกำร 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนังสอืสรุปสำระส ำคัญประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                  
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 

 



 - ๘๑ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๐ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดำ 
กรรมำธิกำร 

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....       
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                   
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๘) 

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๙๑ ๑๕ ธ.ค. ๕๘ น.ส.อุษญษำ  
     คุณเอกอนันต ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๒. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....       
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๔. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                   
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕. หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิ่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดนิอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๕ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๙๒ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ พ.ต.เฉลมิชนม์  ชุ่มจิตต ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- วำรสำร จลุนติิ ปีที่ ๑๒ ฉบบัที่ ๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
  

อนุญำต 
๑๖ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



 - ๘๒ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๓ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ พ.ต.อ.สมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำเอกสำรพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                 
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ                         
จัดตั้งศำลปกครองและวิธีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๖ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๙๔ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ นำงกำญจนำรตัน ์  
     ลวีิโรจน ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                 
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิ                       
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนงัสือสรปุสำระส ำคญัประวตัแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรกีฬำแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตกิำรรับขนทำงอำกำศระหวำ่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                             
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๑๖ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๘๓ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๕ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ประพิณ        
     ประดิษฐำกร 
กรรมำธิกำร 

- ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับควำมผิดลหุโทษตำมประมวลกฎหมำยอำญำ อนุญำต 
๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๖ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ ร.ต.ท.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติม    

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....   
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี  

๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญตัิ    
จัดตั้งศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๙๗ ๑๗ ธ.ค. ๕๘ น.ส.ศิริพรรณ   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. ส ำเนำพระรำชก ำหนดกำรประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิจัดตั้ง

ศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๗ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๘ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ น.ท.พิภพ  สุดำบุตร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจ ำหน่ำยเนื้อสตัว์                            
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญำต 
๑๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๙ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ นำยอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรวิสำมญัพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญัต ิ 
องค์กำรมหำชน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญำต 
๑๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๘๔ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๐ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ นำยยุทธ  ลิมป์ศิระ 
กรรมำธิกำร 

๑. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๔ (กรกฎำคม – สงิหำคม ๒๕๕๘) 
๒. วำรสำร จุลนติ ิปีที ่๑๒ ฉบับที ่๕ (กนัยำยน – ตุลำคม ๒๕๕๘) 
๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ

พระรำชบัญญัตวิิธปีฏิบัตริำชกำรทำงปกครอง (ฉบับที่ ๒)                 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญำต 
๑๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๓๐๑ ๑๘ ธ.ค. ๕๘ พล.ต.กำนต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัติและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตวิ่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญำต 
๑๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๒ ๑๙ ธ.ค. ๕๘ นำยช ำนำญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัแิก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                    
(แก้ไขเพ่ิมเตมิมำตรำ ๒๖ เกี่ยวกบักำรโอนคด)ี 

๒. หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจดัตัง้       
ศำลปกครองและวธิีพิจำรณำคดปีกครอง (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญำต 
๑๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๓๐๓ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภำ 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

- ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับควำมผิดในกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ    
กำรให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ 

อนุญำต 
๒๘ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๔ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ นำยสมเจตณ์  
    แกว้แสงใจ 
กรรมำธิกำร 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                      
ช่วยกำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญำต 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๘๕ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๓. หนังสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบญัญตักิ ำหนด          
    ควำมผดิเกี่ยวกับห้ำงหุน้สว่นจดทะเบียน ห้ำงหุน้สว่นจ ำกัด บริษัท 
    จ ำกดั สมำคม และมูลนิธ ิ(ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

   

๓๐๕ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ นำยอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงำนรัฐสภำ 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยี                           
ช่วยเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๓๐๖ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ นำยวัลลภ   
     ตังคณำนุรกัษ ์
สมำชิกสภำนิตบิัญญัติ
แห่งชำต ิ

- หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวตัิและควำมเป็นมำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัตปิ้องกนักำรทำรุณกรรมและกำรจดัสวัสดิภำพสัตว ์
พ.ศ. ๒๕๕๗   

อนุญำต 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๗ ๒๙ ธ.ค. ๕๘ นำยวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส ำนักพิมพ์สูตรไพศำล 

๑. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีชว่ย                 
กำรเจริญพันธุ์ทำงกำรแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติกำรชมุนุมสำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญำต 
๒๙ ธ.ค. ๕๘ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 
 



 - ๘๖ - 

ล ำดับ
ท่ี 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรือ่ง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหนง่/สังกดั 
ของผู้ขอข้อมูล 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ  
(วัน) 

ไม่อนญุำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต
บำงสว่น 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

   ๔. หนังสือสรปุสำระส ำคญัประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสำระส ำคัญประวัตแิละควำมเปน็มำในกำรพิจำรณำ
พระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗                           
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