
อนุญาต ไม่
อนุญาต

อนุญาต
บางส่วน

รวม

๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๑ ๓.๖๗ ๑๔ - - ๑๔

๒
อดีตสมาชิกวุฒิสภา/          
อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๑ ๐.๓๓ ๑ - - ๑

๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ๔๔ ๑๔.๖๗ ๘๐ - - ๘๐

๔ บุคคลในวงงานรัฐสภา ๑๔๐ ๔๖.๖๗ ๒๗๓ - - ๒๗๓

๕ ศาล ๓ 1.00 ๓ - - ๓

๖ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๓.๖๗ ๒๓ - - ๒๓

๗ หน่วยงานราชการภายใน ๖๕ ๒๑.๖๗ ๙๙ - - ๙๙

๘ นิสิต/นักศึกษา ๑๖ ๕.๓๓ ๕๒ - - ๕๒

๙ ประชาชน/ส่ือมวลชน ๙ 3.00 ๒๔ - - ๒๔

๓๐๐ ๑๐๐ ๕๖๙ - - ๕๖๙

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ (เรื่อง)

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ 

 ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 จ านวน ๓๐๐ ราย รวม ๕๖๙ เร่ือง โดยแยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รวม

ล าดบั ผู้ขอขอ้มลูขา่วสาร
จ านวน 
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ



สมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ

อดีตสมาชิกวุฒสิภา/          อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรรมาธิการ/อนกุรรมาธกิาร

บุคคลในวงงานรฐัสภา

ศาล

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/สื่อมวลชน

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

(ร้อยละ ๓.๖๗)

(ร้อยละ ๐.๓๓)

(ร้อยละ ๑๔.๖๗)

(ร้อยละ ๔๖.๖๗)

(ร้อยละ ๑.๐๐)

(ร้อยละ ๓.๖๗)

(ร้อยละ ๒๑.๖๗)

(ร้อยละ ๕.๓๓)

(ร้อยละ ๓.๐๐)

(ร้อยละ ๓.๖๗)
(ร้อยละ ๐.๓๓)

(ร้อยละ ๑๔.๖๗)

(ร้อยละ ๓.๐๐)

(ร้อยละ ๕.๓๓)

(ร้อยละ ๒๑.๖๗)

(ร้อยละ ๓.๖๗)

(ร้อยละ ๑.๐๐)
(ร้อยละ ๔๖.๖๗)



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต
บำงส่วน

(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ ร่างพระราชบัญญัติ ๑๗๒ ๓๔๘ - -

๑.๑ ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/ 
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ ส าเนาบันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๔ ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ

๑.๕ ส าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ พระราชบัญญัติ
๑.๖ ส าเนารายงาน/ สรุปผลการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.7 ส าเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.8 หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.9 หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพจิารณา
      ร่างพระราชบัญญัติ

1.10 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
        พุทธศักราช ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
1.11 ส าเนาเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติ
1.12 ส าเนาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
       และสมาชิกวุฒิสภา ตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

        พทุธศักราช ....

          ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จ านวน ๕๖๙ เร่ือง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้  ๗ ประเภท ดังนี้ 

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต

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

๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๗ ๘ - -
สมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.2 ส าเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.3 ส าเนารายชือ่และทีอ่ยูข่องสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/สมาชิกวุฒิสภา

๓ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทู้ถาม ๑ ๑ - -
 - ส าเนากระทู้ถาม

๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/ ๒๔ ๓๓ -  -
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะท างาน
๔.๑ ส าเนารายงานการประชุม/ส าเนาบันทึกการประชุม
๔.๒ ส าเนาเอกสารการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธกิาร
๔.๓ ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมฯ
๔.๔ ส าเนาค าส่ังของคณะกรรมาธิการ
๔.๕ ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษาของของคณะกรรมาธิการ
๔.๖ ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียน/เร่ืองกล่าวหาในคณะกรรมาธิการ
๔.๗ ส าเนารายนามคณะกรรมาการธิการสามัญ/ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๔.๘ ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
      พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๔๕ ๖๕ - -
๕.๑ ส าเนาพระราชบัญญัติ
5.2 ส าเนาเอกสารเกี่ยวกบักฎหมายวา่ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

      และ สมาชิกวุฒิสภา กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง
      และกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง
๕.3 หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี
5.4 ส าเนาประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

5.5 ส าเนากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗
5.6 หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
5.7 หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต

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

๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๑๑ ๒๕ - -
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.1 หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา 
๖.2 หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
๖.3 หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๖.4 หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๖.5 หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา

๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๔๐ ๘๙ - -
๗.๑ วารสาร จลุนิติ/ สาร สนช.      
7.2 หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย - อังกฤษ)
7.3 หนังสือ The Senate
7.4 หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551

๗.๗ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชือ่ต าแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
      (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7.5 ส าเนารายงานการสัมมนา เร่ือง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
      นโยบายประชานิยม 
7.6 หนังสือ 60 ปี รัฐสภาไทย                                        
7.7 หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์
7.8 หนังสือจดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพือ่ปวงประชาร่มเย็น

7.9 ส าเนาเอกสารการสัมมนาวิเคราะห์และศึกษาผลกระทบนโยบายประชานิยม

7.10 ส าเนาเอกสารสัมมนา “GDP ปัจจบุันสะท้อนให้เห็นถึง
        ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน” 
7.11 ส าเนาโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.12 หนังสือความรู้เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7.13 หนังสือปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏรูิป

๒๙๑ ๕๖๙  -  -รวม

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร



๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

แผนภูมิแสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แสดงการเปิดเผยข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร

อนุญาต/เรื่อง

อนุญาต/ราย

ประเภท

อนุญาต (เรื่อง/ราย)



ล ำดับที่ ส ำนัก จ ำนวน (รำย) จ ำนวน (เรื่อง)
๑ ส ำนักประชำสัมพันธ์ 6 8
๒ ส ำนักบริหำรงำนกลำง 7 7
๓ ส ำนักวิชำกำร 16 24
๔ ส ำนักกำรประชุม 6 13
๕ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 12 15
๖ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 5 6
๗ กรรมำธิกำร 3 1 2
๘ ส ำนักกฎหมำย 234 465
๙ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 9 23

๑๐ ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 4 6
300 569

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ขอ 
ไตรมำสที่ ๑ (๑ ตุลำคม - ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๙) ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ตำมมำตรำ ๑๑ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

โดยแยกกำรให้บริกำรจำกส ำนักต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้    

รวม
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แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แสดงตามส านักที่ให้ข้อมูลข่าวสาร

จ ำนวน (รำย) จ ำนวน (เรื่อง)



ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕59) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รวมทั้งหมด จ านวน 300 ราย 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน 234 ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๓ ต.ค. ๕๙ นายวุทธา  เจรญิศริ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

2 ๔ ต.ค. ๕๙ นายณรงค์  งามสมมติร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                  

แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม               
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                    
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

 
 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3 ๔ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์  
     ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม               
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                  
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)     
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง)  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

4 ๔ ต.ค. ๕๙ นายปรญิญา   
     ฐานะทานต์ไท 
ข้าราชการ ส านักงาน
อัยการสูงสดุ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไข
เพิ่มเติมบทบญัญตัิแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผดิในทาง
อาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม               
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง)  

๔. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ ( มนีาคม - เมษายน ๒๕๕๙) 
 
 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

5 ๔ ต.ค. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                    
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับ                                
ความรับผดิในทางอาญาของผู้แทนนติิบุคคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

6 ๔ ต.ค. ๕๙ นางเสาวนี  สวุรรณชีพ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                             
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด                      
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                     
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง                     
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่ง) 

 
 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

7 ๔ ต.ค. ๕๙ นางกาญจนารตัน ์  
     ลวีิโรจน ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                     
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

8 ๔ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                         
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                      
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

9 ๔ ต.ค. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                         
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                  
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

10 ๕ ต.ค. ๕๙ นางสาวเสาวนีย ์  
     ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

11 ๕ ต.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล   
     โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม             
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) 
12 ๕ ต.ค. ๕๙ ร.ต.อ.รัฎฐวรรธ   

     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม           
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

13 ๕ ต.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                 
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..)   
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๗ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

14 ๕ ต.ค. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ     
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

15 ๕ ต.ค. ๕๙ น.อ.หญิง จิตศริิ  
     สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี   อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

16 ๕ ต.ค. ๕๙ น.ส.ภรณ์ชติา   
     ค าศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๕๙) อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

17 ๕ ต.ค. ๕๙ นางสุทธิน ี เมธีประภา 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ  
    ยาเสพตดิให้โทษ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
๒. หนังสือรวมประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   
    ราชทณัฑ์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

18 ๕ ต.ค. ๕๙ นายโยธนิ  ทองพะวา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

19 ๕ ต.ค. ๕๙ นายรุ่งเพชร   
     งามพร้อม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ                   
  ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

20 ๖ ต.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

-  

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

21 ๖ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

-  

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

22 ๖ ต.ค. ๕๙ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่กฎหมายที่เกี่ยวกับความรบัผิด
ในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิคุคล พ.ศ. ...  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                    
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

23 ๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

-  

อนุญาต 
7 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



- ๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

24 ๗ ต.ค. ๕๙ นางนลินี  วรีะผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)   
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
7 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

25 ๗ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
  ยาเสพตดิใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

-  

อนุญาต 
7 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

26 ๑๐ ต.ค. ๕๙ นายวฒุิพงษ์  ศุภรมย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สงิหาคม ๒๕๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ     
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
10 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

27 ๑๐ ต.ค. ๕๙ นายบรรหาร  ก าลา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ     
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. ส าเนาพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
10 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

28 ๑๐ ต.ค. ๕๙ นายภูรน  อุน่จันทร ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  อนุญาต 
10 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

29 ๑๐ ต.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
10 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๐ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

30 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัศิุลกากร 
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

31 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายนรรัตน์  มขุแจ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัศิุลกากร 
    พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

32 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.พิษณุ คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

33 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

34 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายไพศาล  มีสวัสดิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

35 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิลักษณ ์     
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. .... 

4. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

36 ๑๑ ต.ค. ๕๙ ร.อ.หญิง อรินวรรณ  
     ปาณินท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ            
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

37 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายสมคดิ  หอมเนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- ส าเนาโครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

38 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

  

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ           
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. .... 

39 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

40 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ            

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              

ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               

ศุลกากร พ.ศ. ....  
 
 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

41 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

42 ๑๑ ต.ค. ๕๙ นายไพศาล  มีสวัสดิ ์
นักศึกษา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 
 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

43 ๑๑ ต.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. ....  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

44 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายโยธนิ  ทองพะวา 
อนุกรรมาธิการ 
 
 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

45 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายสืบสวัสดิ ์ วุฒวิรดิษฐ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

46 ๑๒ ต.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สงิหาคม 25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   

ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ศุลกากร พ.ศ. .... 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

47 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

48 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

- - 



- ๑๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. .... 

3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2559) 

(๑ วนั) 

49 ๑๒ ต.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                   
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                 
ศุลกากร พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                     
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

50 ๑๒ ต.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                   
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                     
ศุลกากร พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                    
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
12 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

51 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 

การยางแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ....  
3. รา่งพระราชบญัญตักิารออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. .... 
 
 

อนุญาต 
13 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

52 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายประหยดั  เสนารัช 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 

การยางแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ....  
3. ส าเนาร่างพระราชบัญญัตกิารออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนญู 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 
13 ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

53 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายพิสัณห์โชค  รตารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมแก่ผู้ซึง่กระท าความผดิ
เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมือง 
ของประชาชน พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

54 ๑๓ ต.ค. ๕๙ น.ส.พลอย  เจริญสม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                      
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 
๑๓ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

55 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) 

อนุญาต 
(๑ วนั) 

๑๓ ต.ค. ๕๙ 

- - 

56 ๑๓ ต.ค. ๕๙ เรือโท สนธยา  ทองเปี่ยม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิ                          
การเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส าหรบั
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ ต.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

57 ๑๗ ต.ค. ๕๙ นายภาคภูม ิ เปี้ยปลูก 
ข้าราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
17 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๑๗ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

58 ๑๗ ต.ค. ๕๙ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตั ิ
  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบบัที่ ..)                
  พ.ศ. .... (ลักษณะ ๒ การบังคับคดตีามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

59 ๑๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐชัย   
     ทิพย์กาญจนรัตน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

60 ๑๘ ต.ค. ๕๙ น.ส.นนัทิยา   
     อุน่ประเสรฐิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

61 ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) 
2. หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี  
3. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ 
    พ.ศ.๒๕๕๙ 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   
    ศุลกากร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

62 ๑๘ ต.ค. ๕๙ น.อ.นนัทิพัฒน์   
     วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕9) 
2. หนงัสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ       

พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

อนุญาต 
๑8 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๑๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

63 ๑๘ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕9) 
2. หนงัสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ       

พ.ศ.๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑8 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

64 ๑๘ ต.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 

อนุญาต 
๑8 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

65 ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์   
     ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ.๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑8 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

66 ๑๘ ต.ค. ๕๙ นายเสฎฐวุฒ ิ  
     วงศ์เลอวฒุ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ      
พ.ศ.๒๕๕๙ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑8 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

67 ๑๙ ต.ค. ๕๙ นายนภดล  สะวคิามนิ 
กรรมาธิการ 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

อนุญาต 
๑9 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๑๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

68 ๑๙ ต.ค. ๕๙ น.ส.สุธติตา  มโหธร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕9) 
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑9 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

69 ๑๙ ต.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๑9 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

70 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎ ี 
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
20 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

71 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช                               
สยามมกุฎราชกุมาร 

2. ส าเนากฎมณเฑียรบาลวา่ด้วยการสบืราชสนัตวิงศ์ 
3. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
20 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

72 ๒๐ ต.ค. ๕๙ นายนภดล  สะวคิามนิ 
กรรมาธิการ 

- วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
20 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

73 ๒๕ ต.ค. ๕๙ ร.อ.พัททอง  กองค า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตกิารรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
25 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๐ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

74 ๒๕ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      

ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
25 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

75 ๒๖ ต.ค. ๕๙ น.ส.ฐติตะวนั  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มถินุายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

อนุญาต 
26 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

76 ๒๖ ต.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
26 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

77 ๒๖ ต.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
26 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

78 ๒๖ ต.ค. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

-  

อนุญาต 
26 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

79 ๒๗ ต.ค. ๕๙ นายเศรษฐพัส  
     อรุณประเสรฐิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารายนามคณะกรรมาธิการสามญัของสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

80 ๒๗ ต.ค. ๕๙ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ                     
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ     
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

81 ๒๗ ต.ค. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

82 ๒๗ ต.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

83 ๒๗ ต.ค. ๕๙ นายพรศักดิ์   
     บวรสริิสรรค ์
ประชาชน 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ) 

2. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ         
พ.ศ.๒๕๕๙ 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติก าลงัพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

84 ๒๗ ต.ค. ๕๙ น.ส.ชนดิาภา  
     มงคลเลศิลพ 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 
 

- - 



- ๒๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

85 ๒๗ ต.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
27 ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

86 ๒๘ ต.ค. ๕๙ พ.ท.ประมวล  เรืองพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 
 

- - 

87 ๒๘ ต.ค. ๕๙ ร.ท.หญิง ภานุภาส   
     เขตค าแดง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตแิร ่พ.ศ. ๒๕๑๐ อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

88 ๒๘ ต.ค. ๕๙ พล.ร.ต.ยุทธชัย   
     ลีลาสวัสดิ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๗ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

89 ๓๑ ต.ค. ๕๙ นายจักรพันธ์  ใจงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                        
ขายตรงและตลาดแบบตรง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

90 ๓๑ ต.ค. ๕๙ นายวฒุิพงศ ์ ศุภรมย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิา่ดว้ยการออกเสียงประชามตริ่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ      
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  

91 ๑ พ.ย. ๕๙ รศ.ดร.ชัชพนธ์  ยอดทอง 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕9) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา   
    พระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ       
    พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

92 ๑ พ.ย. ๕๙ ร.ท.ถกลรัตน์   
     สนุทรวิภาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว)  
-   พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... 
-  

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

93 ๑ พ.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มถินุายน 25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

94 ๒ พ.ย. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

95 ๗ พ.ย. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุญาต 
๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

96 ๘ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๕๙ 

- - 



- ๒๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์                     
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. ส าเนาพระราชบัญญัตกิองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงนิ
เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(1 วนั) 

97 ๘ พ.ย. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิ
-   ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

98 ๘ พ.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  
3. หนังสือสรปุสาระส าคญัประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                     
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘   

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

99 ๙ พ.ย. ๕๙ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

100 ๙ พ.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎ ี 
     กติิศรีวรพันธ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิ     
  ควบคมุผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

101 ๙ พ.ย. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

102 ๑๐ พ.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ      
ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

103 ๑๐ พ.ย. ๕๙  นายรัฐสภา  จุรีมาศ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ  อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

104 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.กติติมา  คงส ารวย 
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

105 ๑๐ พ.ย. ๕๙ นายกติติศกัดิ ์ อไุรวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิ                     
ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัต ิ                
ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

106 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.สุกัญญา   
     สิรกิิจวณิชย ์
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๗ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

107 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.อ.หนึ่ง กาญจนัมพะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                        
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

108 ๑๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

109 ๑๐ พ.ย. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      
ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

110 ๑๑ พ.ย. ๕๙ นายวิทวัส  บุญญสถติย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ  
  ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  

อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

111 ๑๑ พ.ย. ๕๙ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

112 ๑๑ พ.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร   
     ลาวพวน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเดก็เล็ก 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

113 ๑๑ พ.ย. ๕๙ นายปิยวนั  ธรรมชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

114 ๑๔ พ.ย. ๕๙ นายเขมชาติ   
     คณาภูเสรษฐ ์
ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

115 ๑๔ พ.ย. ๕๙ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

116 ๑๔ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

117 ๑๔ พ.ย. ๕๙ นายบรรหาร  ก าลา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๑๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

118 ๑๕ พ.ย. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ      
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ            
ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๒๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

119 ๑๕ พ.ย. ๕๙ รศ.ดร.ชัชพนธ์  ยอดทอง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

7. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙  

8. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

120 ๑๕ พ.ย. ๕๙ นายสถิรภาค  อ่อนวิเชียร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๐ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

121 ๑๕ พ.ย. ๕๙ น.ส.ประพิณ   
     ประดิษฐากร 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

122 ๑๕ พ.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                      
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
องค์การสงเคราะห์ทหารผา่นศึก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

123 ๑๖ พ.ย. ๕๙ นายวงศกร  ภู่ทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

124 ๑๖ พ.ย. ๕๙ นายอนศุาสน ์  
     สวุรรณมงคล 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  ธรุกิจรกัษาความปลอดภัย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

125 ๑๖ พ.ย. ๕๙ ร.ท.ยุทธพงษ์  ลีลาไว 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 
 

- - 

126 ๑๗ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ    
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙

(1 วนั) 

- - 

127 ๑๗ พ.ย. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

128 ๑๗ พ.ย. ๕๙ นายประหยดั  เสนวิรัช 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                             
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กนัยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาพระราชบัญญตัิ

วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

129 ๑๗ พ.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์   
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ควบคมุผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

130 ๑๗ พ.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์  ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

131 ๑๗ พ.ย. ๕๙ พ.ต.อ.อมรฤทธิ์  คชกูล 
บคุคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งห้ามของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ตามร่างรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

132 ๑๗ พ.ย. ๕๙ นายนวมินทร์  
     สวิระสฤษดิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๗ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

133 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์   
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                    
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                                   
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา)  

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

134 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

135 ๑๘ พ.ย. ๕๙ น.ส.สุพตัรา  โยธานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

136 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธิพันธุ์   
     รุง่เรอืง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

137 ๑๘ พ.ย. ๕๙ นายจรินทร์  
     สนุทรถาวรวงศ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

138 ๑๘ พ.ย. ๕๙ พล.อ.ต.พรต  ลีรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

139 ๒๑ พ.ย. ๕๙ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

140 ๒๒ พ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม                   
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

141 ๒๒ พ.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ            
ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

142 ๒๒ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ             
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....              
(แก้ไขอตัราโทษปรบัในภาค ๒ ความผิด)  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

143 ๒๒ พ.ย. ๕๙ รศ.ดร.ธัชพนธ ์ ยอดทอง 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

144 ๒๒ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไข
อัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการ
กีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การปรบัปรุง
โครงสร้างภาษเีงนิได้บุคคลธรรมดา) 

4. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

145 ๒๒ พ.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    

การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....          
(แก้ไขอตัราโทษปรบัในภาค ๒ ความผิด)  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

146 ๒๓ พ.ย. ๕๙ น.ส.อาภากร  อนุสิทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมการอุทธรณ์ฎีกา)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                      
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกบัการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต์ิดตามตวัผู้ทีถู่กปล่อยชัว่คราว หลกัเกณฑ์                  
การบงัคับคดีผูป้ระกัน และการอุทธรณ์ค าสั่งศาลที่ไม่อนุญาต      
ให้ปล่อยชั่วคราว)  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง) 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

147 ๒๓ พ.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

148 ๒๓ พ.ย. ๕๙ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

149 ๒๔ พ.ย. ๕๙ นายสาธติ   
     ชาญเชาวน์กุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

150 ๒๔ พ.ย. ๕๙ น.ส.รัมภา  เผา่สุริยะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๙) อนุญาต 
๒๔ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

151 ๒๕ พ.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา                
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

152 ๒๕ พ.ย. ๕๙ น.อ.นนัทิพัฒน์   
     วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าสตัว์เพื่อการจ าหน่าย
เนื้อสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. ส าเนากฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธกีาร เงื่อนไขในการ                 
ตั้งโรงฆา่สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

อนุญาต 
๒๕ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๗ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. ส าเนากฎกระทรวงว่าดว้ยข้อก าหนดในการฆ่าสตัว ์             
นอกโรงฆา่สัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

153 ๒๘ พ.ย. ๕๙ พ.ต.ต.ปุณณวิช   
     อรรคนันท ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

154 ๒๘ พ.ย. ๕๙ นายเขมชาติ   
     คณาภูเศรษฐ ์
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

155 ๒๘ พ.ย. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
ไพรีระย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
การกีฬาแหง่ประเทศไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

156 ๒๘ พ.ย. ๕๙ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... 

 
  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๓๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์              
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรกัษามรดกภูมปิัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

157 ๒๙ พ.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕9) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ             
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ        
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ             
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

158 ๒๙ พ.ย. ๕๙ นายภูวเรศ  สมพร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 
 
 

- - 



- ๓๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

159 ๒๙ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                      
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา)  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

160 ๒๙ พ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                      
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา)  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

161 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นางสุทธิน ี เมธีประภา 
ประชาชน 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

162 ๓๐ พ.ย. ๕๙ น.ส.จินดา  สุระชาต ิ
ส านักงานอัยการสูงสุด 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๐ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

163 ๓๐ พ.ย. ๕๙ พ.ท.เฉลิมชนม์  ชุ่มจติต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

164 ๓๐ พ.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

165 ๓๐ พ.ย. ๕๙ ร.ท.ชยพันธ ์ ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

166 ๓๐ พ.ย. ๕๙ น.อ.นนัทิพัฒน์   
     วงศ์ยะลา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

167 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 
 

- - 



- ๔๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

168 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นายโยธนิ  ทองพะวา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

169 ๓๐ พ.ย. ๕๙ นายโยธนิ  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

170 ๑ ธ.ค. ๕๙ นายชานนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  สถาบันภูมริาชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

171 ๑ ธ.ค. ๕๙ พ.ท.หญิง ศิวลกัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

172 ๑ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

173 ๑ ธ.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธกิาร เรื่อง
พระราชบัญญัตริาชทัณฑ์ 

 
 

อนุญาต 
๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

174 ๒ ธ.ค. ๕๙ ร.ท.หญิง ภานุมาส    
     เขตค าแดง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและพฒันาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....  

2. หนงัสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัวงงานสภานิตบิัญญตัิแห่งชาต ิ

อนุญาต 
๒ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

175 ๒ ธ.ค. ๕๙ นายชานนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จดัตัง้ศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ ธ.ค. ๕๙ 

- - 

176 ๒ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ธญัชนก   
     วิริยะมงคลชัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ๒๕๕๙ อนุญาต 
๒ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

177 ๖ ธ.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์   
     ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                   
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

178 ๖ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕9) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัภูมิราชธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

179 ๖ ธ.ค. ๕๙ นายธัชพนธ์  ยอดทอง 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

180 ๖ ธ.ค. ๕๙ น.ส.สุภาวดี   
     มงคลธรรมกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

181 ๖ ธ.ค. ๕๙ นายอรญั  พนัธุมจนิดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

182 ๖ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม  25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

183 ๖ ธ.ค. ๕๙ พล.ร.อ.จักรชัย   
     ภู่เจรญิยศ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

184 ๗ ธ.ค. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

185 ๗ ธ.ค. ๕๙ น.ส.อาภากร  อนุสิทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (ลกัษณะ ๒ การบงัคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ              
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                 
(แก้ไขอตัราโทษปรบัในภาค ๒ ความผิด)  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

186 ๗ ธ.ค. ๕๙ นายธานี  อ่อนละเอียด 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

187 ๗ ธ.ค. ๕๙ นายสุรศกัดิ ์ ลิ้มเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร “จุลนิต”ิ ปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (ก.ย. – ต.ค. ๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

188 ๗ ธ.ค. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ  
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

189 ๗ ธ.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร “จุลนติ”ิ ปีที ่๑๓ ฉบบัที ่๕ (กนัยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

190 ๘ ธ.ค. ๕๙ นายอุทาร  พิชญากรณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์                  
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
 
 

อนุญาต 
๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

191 ๘ ธ.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล  
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อนุญาต 
๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

192 ๙ ธ.ค. ๕๙ น.ท.สวาสดิ์  เพชรด ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือความรู้เกี่ยวกบัสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

193 ๙ ธ.ค. ๕๙ นายวศนิ  ววิัฒน์นริันดร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวัยรุน่  
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

194 ๙ ธ.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                   
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                           
(การปรับปรุงโครงสร้างภาษเีงินได้บคุคลธรรมดา)  

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

195 ๙ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ชญานิศ  สุมโน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. ส าเนาพระราชบัญญัตวิัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๗ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

196 ๙ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

197 ๙ ธ.ค. ๕๙ นายมานพ  บญุชืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสืออ านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาต ิ
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                    
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

198 ๙ ธ.ค. ๕๙ นายชัชวาลย์ คุณค้ าช ู
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริการราชการฝ่ายรัฐสภา  
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

อนุญาต 
๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

199 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีะย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน - ตุลาคม 2559) อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

200 ๑๓ ต.ค. ๕๙ นายนภดล  สะริคามนั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัภูมิราชธรรม พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิและรกัษามรดกภมูิปญัญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

201 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ นายบรรหาร  ก าลา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - คุลาคม 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

202 ๑๓ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัภูมิราชธรรม พ.ศ. ....  

5. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
6. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  

203 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

204 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๐ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

205 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.จารึก   
     อารีราชการณัย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าป ี อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

206 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร ์ ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ       
พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                     
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

207 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผน่ดนิ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

208 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายนิยม  กนัทะมา 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

2. หนังสือรวมกฎหมายการบริหารราชการแผน่ดนิ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                    
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

209 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                  
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุพัฒนาระบบสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

210 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

211 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ นายสมคดิ  หอมเนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

212 ๑๔ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๒ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

213 ๑๕ ธ.ค. ๕๙ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผน่ดนิ                     
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

2. ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

3. ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา           
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

4. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
๑๕ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

214 ๑๖ ธ.ค. ๕๙ นายวนัชัย  ศารทลูทัต 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

215 ๑๖ ธ.ค. ๕๙ นายกติติพงศ ์  
     เฉลิมศรีสุข 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธาการวฒุิสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

216 ๑๖ ธ.ค. ๕๙ พ.จ.อ.วัชรนิทร์   
     จันทร์เจ้า 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

217 ๑๙ ธ.ค. ๕๙ นางสุกญัญา หาประโคน 
ประชาชน 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 
 

- - 



- ๕๓ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

218 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

219 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

220 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๕ (กันยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติสถาบนัวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙  
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                   
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัภูมิราชธรรม พ.ศ. ....  

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 
 

อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

221 ๒๐ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  อนุญาต 
๒๐ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

222 ๒๑ ธ.ค. ๕๙ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

223 ๒๑ ธ.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

  

224 ๒๑ ธ.ค. ๕๙ นายโยธนิ  ทองพะวา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

225 ๒๑ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
กองทุนยตุิธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

226 ๒๑ ธ.ค. ๕๙ นางวิไลรกัษ์  ตนัปะละ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

227 ๒๖ ธ.ค. ๕๙ น.ส.สุรัชนี  พาน ามา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน - ตุลาคม 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

228 ๒๖ ธ.ค. ๕๙ นายวศนิ  ววิัฒน์นริันดร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

229 ๒๖ ธ.ค. ๕๙ นายเจษฎา  ลุประสงค ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม 
พ.ศ. ๒๕๕๙  

 

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

230 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ น.ส.นฤมล  ล้อมทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ ์                 
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหง่ชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

231 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

232 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ นายกติติศกัดิ ์ อไุรวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
  (แก้ไขอัตราโทษปรบัในภาค ๒ ความผดิ) 

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

233 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ นางฐติตะวัน  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตแิห่งกฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิด  
  ในทางอาญาของผู้แทนนติบิุคคล พ.ศ. ...  

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

234 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ ศ.นพ.วริัต ิ พาณิชย์พงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๕๗ - 
มีผู้ขอข้อมูลส านักกรรมาธกิาร 1 จ านวน 12 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

235 4 ต.ค. ๕๙ น.ส.เยาวลักษณ์   
     เฉลยฤกษ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ครั้งที ่42/2559 และ ครั้งที่ 47/2556 

2. ส าเนารายงานการประชมุคณะอนุกรรมาธิการการสิง่แวดล้อม
ทางบก ครัง้ที่ 11/2559 และ ครั้งที่ 13/2559 

อนุญาต 
4 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

236 11 ต.ค. 59 พันจ่าอากาศเอก ไพรราช 
     ไพรแกว้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                    
ศุลกากร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

237 11 ต.ค. 59 น.ส.ศศกิานต์ พรามจร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                   
ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

238 7 พ.ย. 59 นายวฒุิชัย   
     ลีละสนุทรเลิศ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารเกีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และ สมาชิกวฒุิสภา กฎหมายว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตัง้ 
และกฎหมายว่าดว้ยพรรคการเมือง 

อนุญาต 
7 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

239 10 พ.ย. 59 นายพิวัฒน์  สามวัง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี 2559 

2. ส าเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก ป ี2559 

 

อนุญาต 
10 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๘ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

240 11 พ.ย. 59 นายศุภโชค  ค าแฝง 
ข้าราชการ  ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                      
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

241 23 พ.ย. 59 น.ส.สรญา  โสภาเจริญวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
23 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

242 23 พ.ย. 59 นายวฒุิ  เกษมทรัพย์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารการเดนิทางไปเยือนและศึกษาดูงานต่างประเทศ
ของคณะกรรมาธิการ 

 อนุญาต 
23 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

243 24 พ.ย. 59 นายอภิชาติ  อ่อนสร้อย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา                             
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ....                    
(สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ) 

 อนุญาต 
24 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

244 1 ธ.ค. 59 น.ส.ศศกิานต์  พรามจร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการสัมมนา เรื่อง วิเคราะห์และศึกษาผลกระทบ
นโยบายประชานิยม 1 กนัยายน 2554 

2. ส าเนารายงานการสัมมนา เรื่อง GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เหน็ถงึ
ความแขง็แกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน วนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 

 อนุญาต 
1 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

245 6 ธ.ค. 59 น.ส.เรณ ู  
     สนุทรประพัตสร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนาค าสั่งคณะอนกุรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวสิามัญ
ศึกษาการตัง้ถิน่ฐานและการผังเมือง 

อนุญาต 
6 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๕๙ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

246 6 ธ.ค. 59 น.ส.วิมนิตรา 
     ดือขนุทด 
ขา้ราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 24 วันจันทร์ที่ 1 สงิหาคม 2559 และ                
ครั้งที ่25 วนัอังคารที ่2 สงิหาคม 2559 

อนุญาต 
6 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๐ - 
มีผู้ขอข้อมูลของส านักกรรมาธิการ 2 จ านวน 5 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

247 14 ต.ค. 59 พ.ต.ท.ทวีศกัดิ ์
     แดงวรวิทย ์
พนักงานสอบสวน 
สถานตี ารวจภูธร 
เมืองพัทลุง 

- ส าเนารายงานการประชุมและสรปุความเห็นเกี่ยวกับกรณี  
นายปติิพันธ ์ จุรุพนัธ ์และคณะร้องเรียนผูบ้รหิารเทศบาลเมือง
พัทลุงของคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง เรื่อง ร้องเรียนก่อนที่จะ
น าเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครอง วฒุิสภา 

อนุญาต 
26 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

248 19 ต.ค. 59 ส านักงาน ป.ป.ช - ส าเนาขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับกรณีกล่าวหานายจุลยุทธ  หิรัณยะวสิต 
กรรมการองค์การสวนพฤษศาสตร์ เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่ง
รักษาการผู้อ านวยการองค์กรการสวนพฤกษศาสตรว์่าปฏิบัติหรือ
ละเวน้ปฏิบตัิหน้าทีโ่ดยทุจรติของคณะกรรมาธิการศึกษา 
ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วฒุิสภา 

อนุญาต 
19 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

249 2 ธ.ค. 59 ส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการวนิิจฉัยชี้ขาด
อ านาจหน้าทีร่ะหวา่งศาล 
ส านักงานยตุิธรรม 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                     
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการวนิิจฉัยชีข้าดอ านาจหน้าที่                  
ระหว่างศาล พ.ศ. .... วฒุิสภา 

อนุญาต 
2 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

250 16 ธ.ค. 59 นายจีระพฒัน ์ พันธุ์ทวี 
เลขานกุารศาลฎีกา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ                     
วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550) 

อนุญาต 
16 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 



- ๖๑ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

251 22 ธ.ค. 59 พลเอก สกล  ชืน่ตระกูล 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาและ
ติดตามการแกไ้ขปญัหาและการฟ้ืนฟูการพัฒนาตามวถิวีัฒนธรรม
จังหวดัชายแดนภาคใต้ วุฒสิภา 

อนุญาต 
26 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๒ - 
มีผู้ขอขอมูลของส านักกรรมาธิการ 3 จ านวน 1 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกลุ/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

252 11 พ.ย. 59 นายชาญณรงค ์
     ปราณีจติต ์
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ประจ า
ส านักประธานศาลฎีกา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัวิิธพิีจารณา
คดีทุจรติและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
11 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๓ - 
มีผู้ขอขอมูลของส านักภาษาต่างประเทศ จ านวน 9 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

253 7 ต.ค. 59 นายจรงค์  กลับชนะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
7 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

254 27 ต.ค. 59 น.ส.อภิรดา  บัวทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

อนุญาต 
27 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

255 31 ต.ค. 59 น.ส.อัมพะวัน  ปฐมกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภานิตบิัญญตัิ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2557 

2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
3. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
4. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากร                            

ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาองักฤษ 
5. หนังสือ The Senate 
6. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551 
7. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย - อังกฤษ) 

อนุญาต 
31 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

256 21 พ.ย. 59 นายสักกะ  จราวิวฒัน์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขา้ราชการรัฐสภา อนุญาต 
21 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

 



- ๖๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

257 21 พ.ย. 59 น.ส.พิกุล  ห้อยดอกหอม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขา้ราชการรัฐสภา อนุญาต 
21 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

258 22 พ.ย. 59 นางภรภัค  พูลเกษม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- รายชือ่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 

อนุญาต 
22 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

259 22 ธ.ค. 59 น.ส.น้ าทิพย์  ตัง้ไตรรัตน ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. รายชือ่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิ
พ.ศ. 2557 

2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
3. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากร                            

ในวงงานรัฐสภา (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 
4. หนังสือ The Senate 
5. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551 
6. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย - อังกฤษ) 

อนุญาต 
22 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

260 22 ธ.ค. 59 นายกติติศกัดิ ์ อไุรวงศ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. รายชือ่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานติิบัญญตัแิห่งชาต ิ
พ.ศ. 2557 

2. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
3. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากร                            

ในวงงานรัฐสภาเป็นภาษาองักฤษ 
4. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย - อังกฤษ) 

อนุญาต 
22 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 



- ๖๕ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

261 23 ธ.ค. 59 นายวนัชัย  สงิหช์อบ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- รายชือ่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
พ.ศ. 2557 

อนุญาต 
23 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๖ - 
มีผู้ขอขอมูลของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน 4 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

262 11 พ.ย. 59 นางจติตวิรรณ   
     พรหมสาขา  
     ณ สกลนคร 
ประชาชน 
 

1. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ เพ่ือด าเนนิ
กระบวนการตรวจสอบ พลอากาศเอก สกุ าพล  สวุรรณทัต                  
เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม                   
รวมตลอดทั้งตามระเบียบวาระการประชุมสภานติิบัญญตัิ
แห่งชาตริับฟังการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผูถู้กกล่าวหาและ                 
ผู้ถูกกล่าวหา ระเบียบวาระการประชมุลงมติถอดถอน หรือ                    
ไม่ถอดถอน พลอากาศเอก สุก าพล  สวุรรณทัต  

อนุญาต 
11 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

263 14 พ.ย. 59 นายชาญณรงค์   
     ปราณีจติต ์ 
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอุทธรณ์ ประจ า
ส านักประธานศาลฎีกา 
ส านักงานศาลยุตธิรรม 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิเกี่ยวกับการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิวธิี
พิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
14 พ.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

254 19 ธ.ค. 59 นายจีระพฒัน ์ พันธุ์ทว ี
เลขานกุารศาลฎีกา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ พ.ศ. .... 
(พ.ศ. 2550) 

 

อนุญาต 
19 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 



- ๖๗ - 
 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

265 21 ธ.ค. 59 นายเมถุน  ครุศาสตร ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในการพิจารณา
การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ เพ่ือด าเนินกระบวนการ                  
ถอดถอนนายประชา  ประสพดี เมื่อครั้งด ารงต าแหนง่                          
ตามมาตรา 6 วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 64                      
แห่งพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกันและ
การปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2552  

อนุญาต 
21 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๘ - 
 

มีผู้ขอขอมูลของส านักวิชาการ จ านวน 16 ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

266 10 ต.ค. 59 น.ส.สิริพร  บญุนพ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารของคณะอนกุรรมาธิการตรวจสอบการทจุริต  
  เรือ่ง เขาพระวหิาร 

อนุญาต 
10 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

267 20 ต.ค. 59 น.ส.ณัฐรดา  นาโควงค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาเอกสารเรื่องร้องเรยีนจังหวัดพัทลุง 
2. ส าเนาหนังสอืนดัประชุมและส าเนาบันทกึการประชมุ 
    ของคณะกรรมาการกลัน่กรอง 
3. ส าเนาเอกสารเรื่องกล่าวหานายจุลยุทธ  หริัณยะวสติ 

อนุญาต 
20 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

268 27 ต.ค. 59 นายนัฏฐกลป ์
     ปฏิพัชวรากรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาหนังสอืลับ ปี 2554 - 2557 ของคณะกรรมาธิการศึกษา  
  ตรวจสอบ เรื่อง ทุจรติและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

อนุญาต 
27 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

269  8 พ.ย. 59 นางปริมาภรณ์   
     สดุตาซ้าย 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาเอกสารการเดนิทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ                     
การคมนาคม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

2. ส าเนาเอกสารการเดนิทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ            
การคมนาคม ณ ประเทศแคนาดา 

อนุญาต 
8 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

270   8 พ.ย. 59 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาเอกสารการเดนิทางต่างประเทศ ป ี2547 - 2552 
2. ส าเนาเอกสารการเดนิทางต่างประเทศ ป ี2552 - 2557 

อนุญาต 
8 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 



- ๖๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชือ่ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

271  8 พ.ย. 59 น.ส.จารุพร 
     ฉันทวิเศษกุล 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารการเดนิทางต่างประเทศ ปี 2554 - 2558 อนุญาต 
8 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

272 8 พ.ย. 59 น.ส.ชนดัดา  สงวนชาต ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารการดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธกิาร 
  ศึกษา ตรวจสอบ เรื่อง ทจุริตและเสริมสรา้งธรรมาภบิาล 

อนุญาต 
8 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

273 9 พ.ย. 59 น.ส.อวิภารัตน์  นิยมไทย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่พระบารม ี60 ปี ทรงครองราชย์ อนุญาต 
9 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

274  9 พ.ย. 59 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาเอกสารการเดนิทางไปศึกษาดูงานตา่งประเทศของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ปี 2544 - 2546 

2. ส าเนาเอกสารการเดนิทางไปศึกษาดูงานตา่งประเทศของ
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา ปี 2547 - 2549                                                        

อนุญาต 
8 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

275 11 พ.ย. 59 น.ส.สุดารัตน์  
     พงษ์เฉลียว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่พระบารม ี60 ปี ทรงครองราชย์ อนุญาต 
11 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 



- ๗๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

276 22 พ.ย. 59 น.ส.สุทธมิาตร 
     จันทรแ์ดง 
ข้าราชการส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือจดจารพระมหากรณุาพระมหากษตัริย์นกัพัฒนาเพื่อปวง
ประชาร่มเย็น 

อนุญาต 
22 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

277 30 พ.ย. 59 นายกติติชาต ิ
     ภาณปิยสกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสาร สนช. ปี 2558 ฉบับ มกราคม - กุมภาพนัธ์ และ 
เมษายน - พฤศจิกายน 

อนุญาต 
30 พ.ย. 59  

(1 วนั) 

- - 

278 1 ธ.ค. 59 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาเอกสารการสมัมนา “วิเคราะห์และศกึษาผลกระทบ
นโยบายประชานิยม” 1 กันยายน 2554 

2. ส าเนาเอกสารสมัมนา “GDP ปัจจุบนัสะทอ้นให้เห็นถึงความ 
แข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน” 31 กรกฎาคม 2555 

อนุญาต 
1 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

279 2 ธ.ค. 59 น.ส.ราตร ี ข าบริสทุธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่พระบารม ี60 ปี ทรงครองราชย์ อนุญาต 
2 ธ.ค. 59  

(1 วนั) 

- - 

280 22 ธ.ค. 59 น.ส.เพลินตา  ตนัรงัสรรค์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือ 60 ป ีรฐัสภาไทย 
2. หนังสือรัฐสภาไทยใต้รม่พระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์ 
3. ส าเนาเจตนารมณข์องร่างพระราชบัญญตัิการชุมนมุสาธารณะ  
    พ.ศ. .... สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ

อนุญาต 
22 ธ.ค. 59  

(1 วนั) 

- - 

 



- ๗๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชือ่ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

281 23 ธ.ค. 59 พันเอก บุญส่ง 
     โชตแิสงศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศกึษาและติดตาม
การเชือ่มโยงเศรษฐกิจการคา้และการลงทุนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

อนุญาต 
23 ธ.ค. 59  

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๒ - 
 

มีผู้ขอขอมูลของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน 6 ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ทีส่่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

282 12 ต.ค. 59 ร.ต.อ. วริัญญา   
     ประสพสุข 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                                    
ครั้งที ่62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559  

  1) กรณถีอดถอน นายนรศิร  ทองธิราช เมือ่ครัง้ด ารงต าแหนง่
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ออกจากต าแหนง่ (กรณีใช้บตัร    
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น) 

  2) กรณถีอดถอน นายอดุมเดช  รัตนเสถียร เมื่อครัง้ด ารง
ต าแหนง่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากต าแหนง่ (กรณี
สลับสับเปลี่ยนร่างรฐัธรรมนญูแกไ้ขเพิ่มเตมิเกี่ยวกับทีม่าของ
สมาชิกวุฒิสภาทีเ่สนอต่อประธานรัฐสภา) เพื่อให้สมาชิกสภา
นิติบญัญตัแิห่งชาต ิจ านวน 33 คน ทีไ่ด้รับการโปรดเกล้าฯ 
ได้รบัทราบข้อมูลในการน าใช้ประกอบการพิจารณาลงมติ
ถอดถอน (โดยสภานติิบญัญตัิแห่งชาติก าลังอยู่ใน
กระบวนการถอดถอนบุคคลดังกลา่ว) 

 

อนุญาต 
12 ต.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 



- ๗๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

283 1 พ.ย. 59 นายอุดมเอก 
     รตันเสถียร 
อดีตสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                              
ครั้งที ่61/2559 วันพฤหัสสบดีที่ 29 กันยายน 2559                     
และ ครั้งที่ 62/2559 วันพฤหัสบดีที่ 6 ตลุาคม 2559  

   

อนุญาต 
1 พ.ย. 59 

 (1 วัน) 

- - 

284 23 พ.ย. 59 น.ส.บุบผา  เรืองสุด 
หัวหน้าส านักงาน
รัฐมนตรี กระทรวง
แรงงาน  

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                                         
ครั้งที ่73/2559 วันพฤหัสสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2559                    
กระทูถ้ามทัว่ไป เรื่อง ปัญหาแรงงานต่างดา้วของนายวลัลภ       
ตังคณานุรกัษ์ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ เป็นผูต้ั้งถาม                       
พลเอก ศริิชัย  ดิษฐกุล รฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงาน                     
เป็นผูต้อบชีแ้จง 

อนุญาต 
21 พ.ย. 59 

 (1 วัน) 

- - 

285 30 พ.ย. 59 นางอรวรรณ  พันธ์เปรือ่ง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(วาระพิเศษ) 
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และ วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2559 

อนุญาต 
30 พ.ย. 59 

 (1 วัน) 

- - 

286 16 ธ.ค. 59 นางอารมณ ์ ค าจริง 
ประธานประชาสังคม
ปฏิรูปทรัพยากรและ
ทองค า 
 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิครั้งที่ 
81/2559 วนัศุกร์ที่ 16 ธนัวาคม 2559 ในส่วนที่เกีย่วกับ
รายงานการปฏิบตัิงานของศาลปกครองประจ าปี 2558  

อนุญาต 
16 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๗๔ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

287 28 ธ.ค. 59 นายอตโิชค  ผลด ี
รองเลขาธกิารส านักงาน
ศาลปกครอง ปฏิบตัิ
ราชการแทนเลขาธกิาร
ศาลปกครอง 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิครั้งที่ 
81/2559 วนัศุกร์ที่ 16 ธนัวาคม 2559 ในส่วนที่เกีย่วกับ
รายงานการปฏิบตัิงานของศาลการปกครองและส านักงานศาล
ปกครองประจ าปี 2558 

อนุญาต 
28 ธ.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๕ - 
มีผู้ขอข้อมูลของส านักการประชุม จ านวน 6 ราย 

 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

288 ๕ ต.ค. ๕๙ น.ส.วราภรณ์  หอมลออ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตศิุลกากร พ.ศ. .... อนุญาต 
5 ต.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 

289 ๗ พ.ย. ๕๙ คุณจีราภา 
     ภูพัฒนานรุักษ ์
ข้าราชการ 
กรมการขนส่งทางบก 

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง การผลักดนัให้มกีารแปรรูปยางพารา 
  ในประเทศเพื่อท าถนนหรอืผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

อนุญาต 
7 พ.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 

290 ๘ พ.ย. ๕๙ นางพวงผกา วรศิลป ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
8 พ.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 

291 ๒๙ พ.ย. ๕๙ น.ส.ยุพา  แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิถาบนัภูมิราชธรรม พ.ศ. .... อนุญาต 
29 พ.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 

292 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ขา้ราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- ส าเนาสรปุแนวทางการประชุมสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ 
  ครัง้ที่ ๘๔/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
28 ธ.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๗๖ - 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

293 ๒๘ ธ.ค. ๕๙ น.ส.ธนพร เกิดผล
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัต ิซึ่งคณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ 
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิขายตรงและตลาดแบบตรง  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การปรับปรงุโครงสร้างภาษีเงินไดบุ้คคล   
  ธรรมดา) 

3. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิการแข่งขนัทางการค้า พ.ศ. .... 
4. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิควบคุมการสง่เสรมิการตลาดอาหาร   
  ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... 

5. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมาย   
  อาญา (ฉบบัที่ ...) พ.ศ. .... (แกไ้ขอตัราโทษปรับในภาค 2    
  ความผดิ) 

6. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลปกครองและวธิพิีจารณา 
  คดีปกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

7. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน 
  แห่งชาต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

8. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิคณะสงฆ์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
28 ธ.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



- ๗๗ - 
มีผูข้อข้อมูลของส านักบริหารงานกลาง จ านวน 7 ราย 

 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

294 4 พ.ย. ๕๙ น.ส.กมลวรรณ  
     แดงพูนผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อและท่ีอยูข่องสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ อนุญาต 
4 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

295 4 พ.ย. ๕๙ น.ส.รุ่งเพชร  งามพร้อม
พนักงานราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาที่อยูข่องสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ อนุญาต 
4 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

296 7 พ.ย. ๕๙ น.ส.วรรณา  พุทธลีลาศ 
พนักงานราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเบอรโ์ทรศัพทข์องสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ อนุญาต 
7 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

297 9 พ.ย. ๕๙ น.ส.บตุรี อัศวรังษ ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาทะเบียนประวตัิของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
9 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

298 9 พ.ย. ๕๙ ว่าที่ร้อยตรหีญงิ สุรชัดา 
     เงินแถบ     
พนักงานราชการ ส านกังาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 
 

- ส าเนารายชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และส าเนาบัตรประชาชน 
  ของสมาชิกสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ

อนุญาต 
4 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๗๘ - 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

299 14 พ.ย. 59 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อและส าเนาที่อยู่ของสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 - 2543  อนุญาต 
14 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

300 24 พ.ย. 59 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ขา้ราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา ปี 2539 - 2543 ที่เสียชีวิต  อนุญาต 
24 พ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 
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