
๑. ผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

     ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูขอ ในไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จํานวน  ๓๗๒ ราย  แยกผูขอขอมูลขาวสารได ดังนี้

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาต

บางสวน

รวม

๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ๑๖ ๔.๓ ๑๙ - - ๑๙

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา ๑ ๐.๒๗ ๕ - - ๕

๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ๓๒ ๘.๖ ๖๖ - - ๖๖

๔ บุคคลในวงงานรัฐสภา ๑๙๑ ๕๑.๓๔ ๓๘๒ - - ๓๘๒

๕ ศาล ๔ ๑.๐๘ ๗ - - ๗

๖ หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๖ ๔.๓ ๑๘ - ๑ ๑๙

๗ หนวยงานราชการภายใน ๘๔ ๒๒.๕๘ ๑๓๙ - - ๑๓๙

๘ นิสิต/นักศึกษา ๓ ๐.๘๑ ๘ - - ๘

๙ ประชาชน/สื่อมวลชน ๒๕ ๖.๗๒ ๖๐ - - ๖๐

๓๗๒ ๑๐๐ ๗๐๔ - ๑ ๗๐๕รวม

รายงานสรุปสถิติการเปดเผยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลําดับ ผูขอขอมูลขาวสาร จํานวน (ราย) คิดเปนรอยละ

การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ (เรื่อง)



การเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง คิดเปนรอยละ

  อนุญาต ๗๐๔ ๙๙.๘๖

  ไมอนุญาต - -

  อนุญาตบางสวน ๑ ๐.๑๔

รวม ๗๐๕ ๑๐๐

ตารางและแผนภูมิแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) 

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รอยละ ๙๙.๘๖

รอยละ ๐.๑๔

แผนภูมิแสดงการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ

  อนุญาต   อนุญาตบางสวน



รอยะล ๔.๓

รอยละ ๐.๒๗

รอยละ ๘.๖

รอยละ ๕๑.๓๔ 

รอยละ ๑.๐๘

รอยละ ๔.๓

รอยละ ๒๒.๕๘

รอยละ ๐.๘๑

รอยละ ๖.๗๒

แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ไตรมาสท่ี ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

อดีตสมาชิกวุฒิสภา

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

ศาล

หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หนวยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/ส่ือมวลชน

แสดงผูขอขอมูลขาวสารของราชการ

รอยละ ๔.๓

รอยละ ๕๑.๓๔

รอยละ ๘.๖

รอยละ ๐๒๗

รอยละ ๑.๐๘

รอยละ ๔.๓

รอยละ ๒๒.๕๘

รอยละ ๐.๘๑

รอยละ ๖.๗๒



๒. ประเภทขอมูลขาวสารที่ขอ (บางรายขอขอมูลขาวสาร มากกวา ๑ ประเภท)

              ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบริการขอมูลขาวสารแกผูขอ ในไตรมาสที่ ๒

(๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

จํานวน  ๗๐๕ เรื่อง แยกประเภทขอมูลขาวสารได ๗ ประเภท ดังนี้ 

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต
อนุญาต

บางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๑ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ/ รางพระราชบัญญัติ ๒๒๔ ๔๑๘ - -

๑.๑ สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

      (รายงานการประชุมที่ถอดขอความจากชวเลข)

๑.๒ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/ 

      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 

      (รายงานการประชุมที่ถอดขอความจากชวเลข)

๑.๓ สําเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแหงชาติ

๑.๔ สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ

๑.๕ สําเนาวีดิทัศนการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในสวนที่เกี่ยวกับ

      การพิจารณารางรัฐธรรมนูญฯ / รางพระราชบัญญัติ

๑.๖ สําเนารายงาน/ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

      ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๑.๗ สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

๑.๘ สําเนารางพระราชบัญญัติ

๑.๙ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

๑.๑๐ หนังสือสรุปสาระสําคัญ ประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

        รางพระราชบัญญัติ

๑.๑๑ สําเนาสรุปหลักการสําคัญรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

        พุทธศักราช ....

๑.๑๒ สําเนาตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

       พุทธศักราช ....

ประเภทขอมูลขาวสารลํา
ดับ



- ๒ -

จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต
อนุญาต

บางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๒ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแหงชาติ/ สมาชิกวุฒิสภา/ ๒๔ ๓๔ - -

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๒.๑ สําเนารายงานการประชุม

๒๒ สรุปผลงาน ๖ วุฒิสภา

๒.๓ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๒.๔ สําเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๒.๕ สําเนาสรุปเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา 

      กอนครบวาระ

๒.๖ สําเนาทะเบียนบาน/ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

      สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ

๒.๗ สําเนารายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่เปนผูแทน

      ไปประชุม AIPA เมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๓ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทูถาม ๔ ๔ - -

๓.๑ สําเนากระทูถาม/ สําเนาการตอบกระทูถาม

๓.๒ สําเนาญัตติ/ การเสนอญัตติ

๔ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/ ๒๐ ๒๙ - ๑

คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทํางาน

๔.๑ สําเนารายงานการประชุม

๔.๒ สําเนาบันทึกการประชุม

๔.๓ สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมฯ

๔.๔ สําเนาคําสั่งของคณะกรรมาธิการฯ

๔.๕ สําเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ

๔.๖ สําเนารายชื่อคณะกรรมการสามัญ/ คณะกรรมาธิการวิสามัญ

๔.๗ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในคณะกรรมาธิการ

ลํา
ดับ ประเภทขอมูลขาวสาร



จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต
อนุญาต

บางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๕ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ๒๘ ๕๕ - -

๕.๑ สําเนาพระราชบัญญัติ

๕.๒ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน

๕.๓ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครอง

๕.๔ หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เลม ๑)

๕.๕ หนังสือรวมกฎหมายประจําป

๕.๖ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิ่น

๕.๗ หนังสือรวมประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ

๖ ขอมูลขาวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติ ๕๔ ๗๕ - -

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๑ หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)

      พุทธศักราช ๒๕๕๗

๖.๒ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

      พุทธศักราช ๒๔๗๕ - ๒๕๑๗

๖.๓ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

      พุทธศักราช ๒๕๑๙ - ๒๕๕๐

๖.๔ หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗,

      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

๖.๕ หนังสือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๖.๖ หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝายรัฐสภา

๖.๘ สําเนาระเบียบรัฐสภา วาดวยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุม

      ของบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๘

ลํา
ดับ ประเภทขอมูลขาวสาร

- ๓ -



จํานวน อนุญาต ไมอนุญาต
อนุญาต

บางสวน

(ราย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๖.๙ สําเนาระเบียบวุฒิสภา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือก

      บุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการติดตามและประเมินผล

      การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

      การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

      โทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๕

๗ ขอมูลขาวสารอื่น ๑๘ ๘๙ - -

๗.๑ วารสาร จุลนิติ/สารวุฒิสภา

๗.๒ หนังสือศัพทและสํานวนขอบังคับการประชุม

๗.๓ หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ

๗.๔ หนังสือ The Senate

๗.๕ หนังสือ The Secretariat of the Senate

๗.๖ หนังสือ Diamond Jubilee of Thai National Assembly

๗.๗ สําเนาเอกสารเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

๗.๘ สําเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี

๗.๙ แผนพับเกี่ยวกับอาเซียน/ การเรียนรูศัทพกับกฎบัตรอาเซียน

๗.๑๐ สําเนาความเห็นทางกฎหมายของคณะกรรมการที่ปรึกษา

๗.๑๑ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร

        ในวงงานรัฐสภา (ภาษาอังกฤษ)

๗.๑๒ สําเนาแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗.๑๓ สําเนาประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย เรื่อง คําสั่งพิทักษทรัพย

        เด็ดขาด, คําพิพากษาใหลมละลาย 

๓๗๒ ๗๐๔  - ๑รวม

- ๔ -

ลํา
ดับ ประเภทขอมูลขาวสาร



หมายเหตุ  :  อนุญาต                จํานวน  ๗๐๔  เร่ือง  คิดเปนรอยละ ๙๙.๘๖  

                 อนุญาตบางสวน        จํานวน       ๑  เรื่อง คิดเปนรอยละ    ๐.๑๔    

                 ลําดับท่ี ๔.๗  สําเนาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา

                ขอมูลขาวสารท่ีขอ  สําเนาเอกสารที่เกี่ยวของของผูเสียหายกรณีที่มูลนิธิคุมครองผูบริโภค

ไดมารองเรียนตอคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา ในคดี

บริษัท แคลิฟรอรเนีย วาว เอ็กพีเรียนซ จํากัด (มหาชน) กับพวก วามีพฤติกรรมอาจเขาขายหลอกลวงประชาชน

                อนุญาตบางสวน   อนุญาตใหขอมูลเกี่ยวกับสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน

สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา แตไมอนุญาตขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเสียหายจากกรณีเรื่องรองเรียน

ดังกลาว เนื่องจากเปนขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย ตามคําสั่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และหากเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง

บุคคลใด ตามมาตรา ๑๕(๔) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- ๕ -



๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

๓๐๐

๓๕๐

๔๐๐

๔๕๐ ๔๑๘

๓๔
๔

๒๙
๕๕

๗๕ ๘๙

๑

จํานวน (ราย)

ประเภทขอมูลขาวสาร

แผนภูมิการเปดเผยขอมูลขาวสาร สํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา

ไตรมาสท่ี ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยแบงตามประเภทขอมูลขาวสาร

อนุญาต ไมอนุญาต อนุญาตบางสวน



 

 

ผูใชสิทธิขอขอมูลขาวสารของสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา 

ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบญัญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รวมทั้งหมด จํานวน ๓๗๒ ราย 
 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๒  จํานวน ๖ ราย 
 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑ ๑๕ ม.ค. ๕๙ นายเอกพงษ  สารนอย 

นักศึกษา 

 

- สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  พิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดก 

  ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑๑ วัน) 

- - 

๒ ๒๘ ม.ค. ๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปราม                 

การทุจริตแหงชาต ิ

- สําเนาเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับกรณีการพิจารณา

คัดเลือกบริษัทรวมทุนเขารวมโครงการคลังสินคา และ

โครงการอุปกรณบริการภาคพื้นและสิ่งอํานวยความสะดวก

ดานการซอมบํารุง ณ ทาอากาศสุวรรณภูมิ ทั้งทีข่าดคุณสมบัติ

ตามขอกําหนด (TOR) ของคณะอนุกรรมาธิการดานการเงนิ 

ในคณะกรรมาธิการการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา 

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑๒ วัน) 

 

- - 

 

 

 



- ๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่

ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายพิชัย  มณีโชต ิ

ประชาชน 

- สําเนาบันทึกการประชุม และสําเนารายงานการประชุม

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ((ฉบับที่ ๓)         

พ.ศ. ๒๕๕๑) 

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๔ วัน) 

- - 

๔ ๒๖ ก.พ. ๕๙ น.ส. เริงฤดี  ปธานวนิช 

ขาราชการ  

สํานักงาน สสส. 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  พิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนการสนับสนุน                       

การสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๔)  

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๕ วัน) 

- - 

๕ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ศาลแพง - สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมของ

คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ

เสริมสรางธรรมาภิบาล วุฒิสภา 

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑๒ วัน) 

- - 

๖ ๑๔ มี.ค. ๕๙ นางปภัสนันท 

     กาญจนไพบูลย 

นักศึกษา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ                                 

  พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  ((ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๔ วัน) 

- - 

 

 

 

 
 



- ๓ - 
    

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักภาษาตางประเทศ  จํานวน ๑๕ ราย 
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗ ๑๘ ม.ค. ๕๙ นายจรงค  กลับชนะ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจํา 

  สภานิติบัญญัตแิหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

 

อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘ ๒๑ ม.ค. ๕๙ น.ส. พรรษพร  

     แกวเกิดเถื่อน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

  ในวงงานรัฐสภา (ภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑  วัน) 

 

- - 

๙ ๒๒ ม.ค. ๕๙ น.ส. นาทฤดี  พุมเจริญ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญประจํา 

    สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือ The Senate 

๓. แผนพับเก่ียวกับอาเซียน 

๔. หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐ ๒๗ ม.ค. ๕๙ น.ส. รัชดา  พุมเจริญ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

  ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ  

อนุญาต 

๒๗ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

 ๑๑   ๑๘ ม.ค. ๕๙ น.ส. สุธาดา  มณีพงศ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา  

๑. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขาราชการรัฐสภา 

๒. หนังสือเรียนรูศัพทกับกฎบัตรอาเซียน 

๓. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

    ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ 

๔. หนังสือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา (ไทย-อังกฤษ) 

อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒  ๔ ก.พ. ๕๙ นายบุญสงค  ลาคํา 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

๒. หนังสือเรียนรูศัพทกับกฎบัตรอาเซียน 

อนุญาต 

๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑  วัน) 

-  -  

๑๓ ๘ ก.พ. ๕๙  นายปณิธัศร 

     ปทุมวัฒน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

 

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔ ๑๘ ก.พ. ๕๙ นายนัฐพล  บุญสอน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

 

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕  ๗ มี.ค. ๕๙ น.ส. บุตรี  อัศวรังส ี

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ                                          

  ประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขาราชการรัฐสภา 

๓. หนังสือเรียนรูศัพทกับกฎบัตรอาเซียน 

๔. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

    ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖ ๗ มี.ค. ๕๙ นายวิชัย  ทิพรักษ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ                                          

ประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขาราชการรัฐสภา 

๓. หนังสือเรียนรูศัพทกับกฎบัตรอาเซียน 

๔. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

    ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

 

-  -  

๑๗ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส. มัญชรี  พงศสทุธ ิ

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

 

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 

 



- ๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๘ ๑๗ มี.ค. ๕๙ น.ส. บุตรี  อัศวรังษี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ                                          

  ประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙ ๒๓ มี.ค. ๕๙ น.ส. บุตรี  อัศวรังษี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

 

อนุญาต 

๒๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐ ๒๔ มี.ค. ๕๙ นางภานุมาศ   

     วราหะไพฑูรย 

ผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาทรพัยากรบุคคล 

สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

    ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ 

๒. หนังสือศัพทและสํานวนรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๘ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นางชุติมา  บุราน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ                                          

  ประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชื่อตําแหนงบุคลากร 

    ในวงงานรัฐสภาภาษาอังกฤษ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

 

-  -  

 

 



- ๗ - 
    

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๑  จํานวน ๑๗ ราย 
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๒ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นายวิทยา  เที่ยงแท 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา  

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓ ๑๙ ม.ค. ๕๙  น.ส.วาสนา สุจิมนัสกุล 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปสาระสําคัญพอสังเขปประเด็นการปฏิรูปประเทศไทย

ดานเศรษฐกิจ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ปฏิบัติหนาที่สํานักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแหงชาติ 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑  วัน) 

-  -  

๒๔ ๒๐ ม.ค. ๕๙  น.ส. กมลพรรณ  

     แดงพูลผล 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

  เพื่อสรางกิจการรถไฟสายสีมวง บางใหญ – ราษฎรบูรณะ 

  ชวงบางใหญ – บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอ 

  บางใหญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขต 

  บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอ 

อนุญาต 

๒๐ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายดิเรก  จนัทรอินทร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม 

๒. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

    พุทธศักราช .... (เบ้ืองตน วันศุกรที่ ๒๙ มกราคม๒๕๕๙) 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   ๓. สําเนาสรุปหลักการสําคัญรางรัฐธรรมนูญ 

    แหงราชอาณาจักรไทยเบ้ืองตน (คณะกรรมการ 

    รางรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญ 

มกราคม ๒๕๕๙) 

   

๒๖ ๑ ก.พ. ๕๙  นายพิชัย  มณีโชต ิ

ประชาชน 

๑. สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม      

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

    หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

    ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๒. สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

    หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

    ฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑  วัน) 

 

-  -  

๒๗ ๒ ก.พ. ๕๙  น.ส.มารียาน  ปาทาน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการเงิน 

  การธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุน ใน

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

  สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๘ ๓ ก.พ. ๕๙ น.ส.มารียาน  ปาทาน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการดานการเงิน 

  การธนาคาร สถาบันการเงิน และตลาดทุนในคณะกรรมาธกิาร 

การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๓ ก.พ. ๕๙  

(๑ วัน) 

- - 

๒๙ ๙ ก.พ. ๕๙  น.ส.สทุธิมาตร 

     จันทรแดง 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑  วัน) 

 

-  -  

๓๐ ๑๐ ก.พ. ๕๙  น.ส.ปวณีธิดา  

     ภูตระกูล 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

  ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑ ๑๖ ก.พ. ๕๙ นายทองดี  นิคงรัมย 

อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

- สําเนาสรุปหลักการสําคัญรางรัฐธรรมนูญเบ้ืองตน  

  (คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญโดยคณะอนุกรรมการ 

  ยกรางรัฐธรรมนูญ มกราคม ๒๕๕๙) 

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙  

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๑๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๒ ๑๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.นงลักษณ 

     พรชยานันท 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการพลังงาน                           

ในการพิจารณาพระราชบัญญัติปโตเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

  และพระราชบัญญัติภาษีเงินไดปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

 

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๙  

(๑ วัน) 

- - 

๓๓ ๒๕ ก.พ. ๕๙ นายนิตสิต   

     ระเบียบธรรม 

รองอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการกําหนดโทษ 

และรอการลงโทษ และแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับโทษของ     

ผูใชและผูถูกใช) 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙  

(๗ วัน) 

- - 

๓๔ ๑ มี.ค. ๕๙ น.ส.เกศณี  กรีไกรนุช 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการกิจการ

สารสนเทศและการสื่อสาร 

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.พิมพลักษณ  

     กระจางศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

ครุภัณฑ ทีด่ิน สิ่งกอสราง และหนวยงาน 

  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการวิสามัญ 

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๖ ๑๗ มี.ค. ๕๙ นายนรพนธ 

     โชคเจริญพัฒนกิจ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายนรพนธ 

     โชคเจริญพัฒนกิจ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

  การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....        

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๘ ๓๑ มี.ค. ๕๙ น.ส.ศศิกานต 

     พรามจร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุม

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

  ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



- ๑๒ - 
    

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักกรรมาธิการ ๓  จํานวน ๔ ราย  
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๙ ๒๕ ก.พ. ๕๙ นายนิตสิต   

     ระเบียบธรรม 

รองอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล 

  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

((ฉบับที่ ๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๖ วัน) 

- - 

๔๐ ๒๓ มี.ค. ๕๙ ศาลอาญา ๑. สําเนารายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตาม 

    ความคืบหนาทางคดีของผูเสียชีวิตในเหตุการณทาง

การเมือง (วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓)  

๒. สําเนารายงานการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตามความคืบหนาทางคดี

ของผูเสียชีวิตในเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง             

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ   

การคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๗  วัน) 

 

-  -  

๔๑ ๒๔ มี.ค. ๕๙ น.ส.ศศิเพ็ญรัตน 

     พลสนะ 

อดีตรองเลขาธิการ 

สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร 

- สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๙ 

(๒ วัน) 

- - 



- ๑๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๒ ๒๔ มี.ค. ๕๙ นายนพดล  อุเทน 

ขาราชการ สํานักงาน                         

คณะกรรมาการปองกัน

และปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

- สําเนาเอกสารที่เก่ียวของของผูเสียหายกรณีที่มูลนิธิ

คุมครองผูบริโภคไดมารองเรียนตอคณะกรรมาธิการ             

สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุมครองผูบริโภค 

วุฒิสภา ในคดีรายบริษัท แคลฟิรอรเนียวาวเอ็กพีเรียนซ 

จํากัด (มหาชน) กับพวก วามีพฤติกรรมอาจเขาขาย

หลอกลวงประชาชน 

- - ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๘ วัน) 

ขอมูลบางสวน          

ที่ผูขอความ

อนุเคราะห                

เปนขอมูลขาวสาร            

ที่ไมตองเปดเผย                    

ตามรายชื่อขอมลู

ขาวสารของ

สํานักงาน

เลขาธิการวฒุิสภา 

ที่ไมตองเปดเผย 

ตามคําสั่งสํานักงาน

เลขาธิการวฒุิสภา 

ที่ ๕๘๐/๒๕๕๐ 

ลงวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๐  

 

 



- ๑๔ - 
    

 

ผูขอขอมูลขาวสารของสํานักประชาสัมพันธ  จํานวน ๑ ราย 
 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๓ ๑๐ มี.ค. ๕๙ น.ส.สมจิต   

     รูปเหมาะ  

ขาราชการ                         

สํานักสงเสริมและ

ประสานงาน

คณะรัฐมนตร ี

- สําเนาวีดทิัศนในการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                       

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ 

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๕ - 
    

 

ผูขอขอมูลขาวสารของสํานักบริหารงานกลาง  จํานวน ๘ ราย  
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๔ ๑๔ ม.ค. ๕๙ น.ส.มารียาน  ปาทาน 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

  (พลอากาศเอก ชนะ  อยูสถาพร)  

อนุญาต 

๑๔ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๕ ๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.เดือนฉาย 

     บุตรสมศรี 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาทะเบียนประวัตขิองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  ๑) พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ 

  ๒) รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทิน 

  ๓) พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ                      

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๖ ๑๑ ก.พ. ๕๙ น.ส.โชติกา  หยวกออง 

พนักงานราชการ 

สํานักงาน เลขาธิการ

วุฒิสภา 

- สําเนาทะเบียนประวัตขิองสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  ๑) นายชาญวิทยวสยางกูร 

  ๒) พลเอก นิพัทธ  ทองเล็ก 

  ๓) พลเอก พิรุณ  แผวพลสง 

  ๔) นายนิพนธ  นราพิทักษกุล 

  ๕) พลเอก ยุทธศิลป  โดยชื่นงาม 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๗ ๑๘ ก.พ. ๕๙ น.ส.วราลัญฐ 

     อิสภานุพงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาทะเบียนประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  ๑) นายศิระชัย  โชติรัตน 

  ๒) พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ 

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๑๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๔๘ ๒๕ ก.พ. ๕๙ น.ส.เบญจมาศ  ปยะไพร 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวของ                                     

  พลเอก นพดล  อินทปญญา สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

 

อนุญาต 

๒๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๔๙ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.วัชราภรณ 

     แจมสวาง 

นิสิตจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย 

- สําเนาเอกสารเก่ียวกับสรุปเก่ียวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

  ของสมาชิกวุฒิสภากอนครบวาระ  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๐ ๑๘ มี.ค. ๕๙ น.ส.จติรลดา   

     ใจสุบรรณ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

๑) นายพลโท ขวัญชยั  ภูทอง 

๒) พลอากาศเอก ธงชัย  แฉลมเขตร 

๓) พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ 

   ๔) พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล 

   ๕) พลตรี ไพโรจน  ทองมาเอง 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๑ ๒๙ มี.ค. ๕๙ น.ส.กรนิกา  สุรพิพิธ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนของภรรยา 

พลเอก โปฎก บุญนาค สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๗ - 
    

 

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักวิชาการ  จํานวน ๑๖ ราย  
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๒ ๑๑ ม.ค. ๕๙ น.ส.กนิศ  สามารถ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

การเงิน การคลัง และสถาบันการเงิน 

 

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๓ ๒๑ ม.ค. ๕๙ น.ส.เรไร  ลําเจียก 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาวิทยานิพนธ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย 

ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้งกับ

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง/นายดํารง  พุฒตาล 

อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๔ ๒๑ ม.ค. ๕๙ น.ส. สาคร  ศรีมุข 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือ The Secretariat of the Senate อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๕ ๒๘ ม.ค. ๕๙ น.ส.ปุณฑิรา  สุทธิวิไล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๓ 

และสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๓๕ 

(สมัยสามัญครั้งที่ ๑) วันศุกรที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๕ 

อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๖ ๒๙ ม.ค. ๕๙  น.ส. ยพุิน  พรพนัธ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๒๘ สมัยสามัญ

ทั่วไป (พิเศษ) วันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๒๐ สมัยสามัญ

ทั่วไป) วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕     

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๑๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๗ ๒๙ ม.ค. ๕๙ น.ส. ปทมาภรณ 

     ชูสกุล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาสรุปผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการการเกษตร 

วุฒิสภา เลม ๑ และ เลม ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ 

๒. สําเนาสรุปผลงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

๓. สําเนาสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

๔. สําเนาสรุปผลงาน ๖ ป วุฒิสภา เลมที่ ๔ ดานกรรมาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ 

๕. สําเนาสรุปรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมาธิการ

การปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓  

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๕๘ ๒๙ ม.ค. ๕๙ น.ส. ปทมา  สุดจันทร

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                 

  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 

 

 

 

 

 



- ๑๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๕๙ ๑๑ ก.พ. ๕๙  นางอนงค  โตะประดับ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  

    เลม ๑๙ ป ๒๕๕๔ 

๒. สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  

    เลม ๒๑ ป ๒๕๕๓ 

๓. สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  

    เลม ๒๒ ป ๒๕๕๒ 

๔. สําเนาคําสั่งคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา  

    เลม ๒๓ ป ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๐ ๑๑ ก.พ. ๕๙ น.ส. วรณรธ 

    หงสจรรยา 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๑) 

๒. สําเนาแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕) 

๓. สําเนาแผนยุทธศาสตร สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

๔. สําเนาแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคกรวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๒๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๑ ๑๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.เรไร  ลําเจียก

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาวิทยานิพนธ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาในประเทศไทย 

ศึกษาเปรียบเทียบสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแตงตั้ง              

กับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๒ ๔ มี.ค. ๕๙ นางผุสดี  ดวงบุบผา

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนงัสอืรัฐสภาไทยใตรมพระบารมี ๖๐ ปทรงครองราชย 

๒. หนังสือ ๖๐ ป รัฐสภาไทย 

๓. หนังสือ ๘๔ พระชนมพรรษา รัฐสภาไทยรอยดวงใจ

ถวายพระพร 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๓ ๘ มี.ค. ๕๙ นางศิริวรรณ  สุทธิพงศ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือ ๖๐ ป รัฐสภาไทย 

๒. หนังสือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับรัฐสภา 

๓. หนังสอืรัฐสภาไทยใตรมพระบารมี ๖๐ ปทรงครองราชย 

๔. หนังสือ Diamond Jubilee of Thai National 

Assembly 

๕. หนังสือ The Thai Parliament 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๔ ๘ มี.ค. ๕๙ น.ส.ปุณฑิรา  สุทธิวิไล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ – ๒๕ 

(สมัยสามัญทั่วไป) พ.ศ. ๒๕๔๖ เลม ๙ 

๒. สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔  

    (สมัยสามัญ เปนพิเศษ) วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖  

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๒๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๕ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.ปุณฑิรา  สุทธิวิไล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                       

ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ. ๒๕๕๐ เลม ๒๔ 

๒. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                  

ครั้งที่ ๔๓ – ๔๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ เลม ๒๙  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๖ ๑๗ มี.ค. ๕๙ น.ส. ภรณธิตา  คําศรี 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารเก่ียวกับ โครงการประกวดภาพกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติฯ 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๗ ๒๓ มี.ค. ๕๙ นายภัทรินทร  พนมชัย 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและติดตามความคืบหนาทางคดีของ

ผูเสียชีวิตในเหตุการณการสลายการชุมนุมทางการเมือง                          

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ     

การคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เลม ๑ ป ๒๕๕๕  

๒. สําเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงและติดตามความคืบหนาทางคดีของ

ผูเสียชีวิตในเหตุการณการสลายการชุมนุมทางการเมือง                          

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและ     

การคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เลม ๒  

    ป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๒๒ - 
    

 

ผูขอขอมูลขาวสารของสํานักรายงานการประชุมและชวเลข  จํานวน ๖ ราย  

ลําดับ

ที ่

ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๖๘ ๘ ม.ค. ๕๙ น.ส.เพลินพิศ  เพชรกาศ 

ขาราชการ สํานักงาน 

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแหงชาติ                    

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๖๙ ๑ ก.พ. ๕๙ นายพิชัย  มณีโชติ 

ประชาชน 

๑. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๓ ก.พ. ๕๙ 

(๓ วัน) 

- - 

๗๐ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ศาลอาญา - สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                                  

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๗ วัน) 

- - 



- ๒๓ - 
    
 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๑ 

 

 

 

๒๕ ก.พ. ๕๙ 

 

 

 

สํานักงานอัยการสูงสุด - สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                     

เก่ียวกับการพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)  

   พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  (การบังคับโทษปรับการรอการกําหนดโทษ และ 

  รอการลงโทษ และแกไขเพิ่มเติมเก่ียวกับโทษของผูใช 

  และผูถูกใช)  

อนุญาต 

๒๙ ก.พ. ๕๙ 

(๕ วัน) 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

๗๒ ๒๙ ก.พ. ๕๙ น.ส. เริงฤดี  ปธานวนิช 

ขาราชการ  

สํานักงาน สสส. 

- สําเนารายงานการประชุมวุฒิสภาเก่ียวกับการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ 

พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๔)  

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๒ วัน) 

- - 

๗๓ ๗ มี.ค. ๕๙ ศาลจังหวัดนนทบุร ี - สําเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ                       

พ.ศ. ๒๕๔๙ - พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสวนที่เก่ียวกับการพิจารณา

รางพระราชบัญญัติดังนี ้

  ๑) สําเนาพระราชบัญญัติคุณสมบัติกรรมการและ 

    พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๒) สําเนาพระราชบัญญัติภาษีปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  ๓) สําเนาพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๕๐     

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๕ วัน) 

- - 



- ๒๔ - 
    

มีผูขอขอมูลขาวสารของสํานักการประชุม  จํานวน ๙ ราย  
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๔ ๒ ก.พ. ๕๙ 

 

 

พันโทหญงิ สุมนา  

     เชิดชูวิมลกิจ 

กระทรวงกลาโหม 

- สําเนากระทูถาม เรื่อง ปญหาความลาชาในการตรากฎหมาย

ลําดับรอง (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ เปนผูตั้งถาม

นายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๕ ๒ ก.พ. ๕๙ น.ส.จงเจริญ  

     สุวรรณรัตน 

สํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

- สําเนากระทูถาม เรื่อง นโยบายเรียกคาเสียหาย 

  ในโครงการจํานําขาว รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  

  (นายสมชาย แสวงการเปนผูตั้งถามนายกรัฐมนตรี) 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๖ ๙ ก.พ. ๕๙ นางอนงค โตะประดับ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาญัตติ เรื่อง ศึกษาติดตามตรวจสอบการฟนฟูวิกฤต

อุทกภัย   

 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๗ ๒ มี.ค. ๕๙ 

 

น.ส. นนัทิพฒัน 

     มาศสิระรัตน 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาคําตอบกระทูถาม เรื่อง ปญหาสัญญาดําเนินกิจการ

ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม) 

ของพลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศพิพัฒน 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๗๘ ๗ มี.ค. ๕๙ น.ส.สุภัสสร อินทราวุธ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาเอกสารเก่ียวกับตารางเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ 

 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๒๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๗๙ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.ณัฐรดา นาโควงศ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ 

  รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๐ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน 

     สมัครชวย 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติ 

  รางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๑ ๒๙ มี.ค. ๕๙ นางพวงผกา  วรศิลป 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ

องคการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวางประเทศ พ.ศ. .... 

๒. รางพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๒ ๒๙ มี.ค. ๕๙ น.ส.ยุพา  แชจอหอ  

     อินทราวุธ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานของ

องคการโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหวางประเทศ                       

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๒๖ - 
    

ผูขอขอมูลขาวสารของสํานกักฎหมาย จํานวน ๒๙๐ ราย  
   

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๓ ๔ ม.ค. ๕๙ พ.อ. สุรเชษฐ  ลาภวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔.. สําเนามติคณะรัฐมนตรี  

     วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

    (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๔ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 



- ๒๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๔ ๕ ม.ค. ๕๙ นายณัฐศักดิ ์

     พุทธจักรวาล  

สื่อมวลชน 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                  

(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๕ ๕ ม.ค. ๕๙ น.ส.ดวงแกว  

     นพบุญธรรม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                  

(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๖ ๕ ม.ค. ๕๙ พ.ต.ท. ทวีศักดิ์   

     ตูจินดา 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๒๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๘๗ ๕ ม.ค. ๕๙ พ.อ.ธนัญชัย   

     พยัตตพงษ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา  

    พระราชบัญญัติชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๘ ๕ ม.ค. ๕๘ นายวิสูตร 

     ธนชัยวิวัฒน 

ประชาชน 

๑. วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

    (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

    พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๘๙ ๕ ม.ค. ๕๙ นายสุกฤษฏ์ิ 

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  

    ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ธนาคารแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๒๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๐ ๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต. วีระศักดิ ์

     นาทะสิริ 

อนุกรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

  (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๑ ๖ ม.ค. ๕๙ น.ส.อุไรวรรณ 

     รังคะอุไร 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๒ ๖ ม.ค. ๕๘ น.ส.ศริิพรรณ   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

  (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๓ 

 

๑๑ ม.ค. ๕๙ นายโกศล  เพ็ญพายัพ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือวารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

    (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 

 



- ๓๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๔ ๑๑ ม.ค. ๕๙ นายทัศวัศ 

     ทัศนไตรลักษณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕                                          

(กันยายน - ตุลาคม ๒๕๕๘) 

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                     

(พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัตแิละความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

    พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพ

สัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๕ 

 

๑๑ ม.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎี   

     กิติศรีวรชัย 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร                  

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่

ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล 

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๖ ๑๑ ม.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   

     ศิมาจารย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร                 

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๙๗ ๑๑ ม.ค. ๕๙ พ.อ. สุรเชษฐ  ลาภวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร                  

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 
 



- ๓๒ - 
    

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๘ ๑๒ ม.ค. ๕๙ พล.ต. พษิณุ  คามร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                             

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา    

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘   

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๗. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... 

๘. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนบัสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๓๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๙๙ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๐ ๑๒ ม.ค. ๕๙ พ.อ. สงศักดิ์   

      นันทธนะวานิช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๑ ๑๒ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์   

     ตูจินดา 

กรรมาธิการ 

๑. สําเนารายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ

คุมครองผูบริโภคสภานิติบัญญัติแหงชาติ                           

(ธันวาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๐) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา 

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดบางประการตอการเดิน 

อากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๒ ๑๒ ม.ค. ๕๙ น.ส.นิภาพรรณ   

     ไชยมงคล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... 

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากร                         

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๓ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นายขวัญชยั  โชติพันธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖  

    (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๔ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธิ์   

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๕ ๑๒ ม.ค. ๕๙ นายพงศกร   

     คเชนทรพรรค 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                         

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๑๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๓๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๖ ๑๓ ม.ค. ๕๙ นายกลานรงค  จันทึก 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

 

อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๗ ๑๓ ม.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร 

     ชูเกียรติ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                            

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘)                                 

๒. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

๓. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน 

อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๐๘ ๑๓ ม.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ  เพิ่มผล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....      

อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๓๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๐๙ ๑๓ ม.ค. ๕๙ น.ส.ศริิพรรณ   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชกําหนด

ยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๐ ๑๓ ม.ค. ๕๙ พล.ท. กิติกร   

     ธรรมนิยาย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เลม ๑) อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๑ ๑๓ม.ค. ๕๙  นายภาคภูมิ  เปยปลูก 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

 

 

อนุญาต 

๑๓ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๒ ๑๕ ม.ค. ๕๙ ร.ท. ธีรธรรม   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๓๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑๓ ๑๘ ม.ค. ๕๙ นายทัศวัศ 

     ทัศนไตรลักษณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๓. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

    เลม ๑ - ๒ 

อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๔ ๑๘ ม.ค. ๕๙ พล.ต. นพดล   

     โรจนวิภาต 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                        

  (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๑๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๕ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายพนิต  ธีรภาพวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๖ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ  เพิ่มผล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณารางพระราชบัญญัติ 

  ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ) 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๓๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑๗ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายวสันต  ฝมือชาง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                     

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา   

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา   

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

๖. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๔๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๑๘ ๑๙ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ  คามรี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                         

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๑๙ ๑๙ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์   

     ตูจินดา 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๐ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายอรัญ  พันธมจินดา 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๑ ๑๙ ม.ค. ๕๙ น.ส.ณัชฌารีย 

      ณัฐณิชาพัฒน 

กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                               

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๔๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๒๒ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายชํานาญ  ทรงศร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๓ ๑๙ ม.ค. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา   

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา   

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัตแิละความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๔๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   ๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติปองกันการทารณุกรรมและการจดัสวัสดิภาพ

สัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

๖. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                             

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๗. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

   

๑๒๔ ๒๐ ม.ค. ๕๙ นายพรรธนสิทธิ์   

     หิรัญวงษ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๐ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๕ ๒๐ ม.ค. ๕๙ นายปราโมทยคริษฐ 

     ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

อนุญาต 

๒๐ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๖ ๒๐ ม.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนยี  คําแฝง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  

    ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๐ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๔๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๒๗ ๒๐ ม.ค. ๕๙ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๐ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๘ ๒๑ ม.ค. ๕๙ นางเกตุจลินท 

     วลัยจํานง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ 

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๒๙ ๒๑ ม.ค. ๕๙ นายอภิสัณห   

     เย็นบุญสง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาเอกสารรวมประมวลกฎหมายที่ดิน อนุญาต 

๒๑ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๐ ๒๒ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ท. ทวีศักดิ์   

     ตูจินดา 

กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

  (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร)  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๔๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๓๑ ๒๒ ม.ค. ๕๙ นายพงศไชษณ 

     ไทรงาม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๒ ๒๒ ม.ค. ๕๙ น.อ.หนึ่ง   

     กาญจนัมพะ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๔๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๓๓ ๒๒ ม.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   

     สิมาจารย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม 

  การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๒ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๔ ๒๕ ม.ค. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคาร

พัฒนาเอเชีย พ.ศ. ๒๕๐๙ 

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๕ ๒๕ ม.ค. ๕๙ นายสมคิด  หอมเนตร 

นักวิชาการอิสระ 

- สําเนาประกาศเจาพนักงานพิทักษทรัพย เรื่อง คําสั่งพทิักษ

ทรัพยเด็ดขาด , คําพิพากษาใหลมละลาย  

   

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๖ ๒๕ ม.ค. ๕๙ น.ส.ดวงนภา   

     นะมะหุต 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝายรัฐสภา       

เลม ๑ - ๒ 

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๗ ๒๕ ม.ค. ๕๙ นายสุกฤษดิ ์

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย                    

    วิธีพิจารณาความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   

    พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๔๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๓๘ ๒๕ ม.ค. ๕๙ นายพรศักดิ์   

     บวรสิริสรรค 

มูลนิธิองคกรกลาง                 

เพื่อประชาธิปไตย 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                             

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                             

ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๕ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๓๙ ๒๖ ม.ค. ๕๙ นายเสกสรรค 

     เอกวิริยะวิทย

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 
 

 



- ๔๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๔๐ ๒๖ ม.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร 

     ชูเกียรติ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗  

๒. หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เลม ๑)  

๓. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๑ ๒๖ ม.ค. ๕๙ น.ส.ศริิพรรณ   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนการถาวร) 

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๒ ๒๖ ม.ค. ๕๙ น.ส.ภัทราพร  มูกร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๔๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๔๓ ๒๖ ม.ค. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ  คามร ี

กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๗ ฉบับที่ ๒                                              

(มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๓) 

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๗ ฉบับที่ ๔                                            

(กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๕๓) 

๓. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑                                              

(มกราคม – กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 

อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๔ ๒๖ ม.ค. ๕๙ น.ส.ศรีรัตน  งามนิสัย 

ประชาชน 

- หนังสือรวมประกาศและคําสั่งของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ อนุญาต 

๒๖ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๕ ๒๗ ม.ค. ๕๙ นายเสกสรรค 

     เอกวิริยะวิทย

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ (แกไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๗ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๖ ๒๗ ม.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 - หนังสือเอกสารรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครองทองถิ่น 

  

อนุญาต 

๒๗ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๔๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๔๗ ๒๗ ม.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   

     พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

๓. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๗ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๔๘ ๒๗ ม.ค. ๕๙ นายพงศกร   

      คเชนทรพรรค 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๒๗ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๕๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๔๙ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ดร. วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

  อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๐ ๒๘ ม.ค. ๕๙ น.ส.อมรรัตน   

     อินนุมาตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

  พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๑ ๒๘ ม.ค. ๕๙ ดร. วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ 

  รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ -   

  บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

  อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

  กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๕๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

๒๘ ม.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย เพื่อสรางกิจการรถไฟฟาโครงการ

รถไฟฟาสายสีมวง บางใหญ - ราษฎรบูรณะ ชวงบางใหญ - 

บางซ่ือ ในทองที่อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ  

    อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซ่ือ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๘ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๓ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายสถิรภาค   

     ออนวิเชียร 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                             

    (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. สําเนาพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๔ ๒๙ ม.ค. ๕๙ ร.ท.ธรีธรรม   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                       

  วิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๕๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕๕ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายสวาสดิ์  เพชรด ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๖ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายณัฎฐพรรษ   

     ญาณวารี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๗ ๒๙ ม.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๕๘ ๒๙ ม.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนยี  คําแฝง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๕๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๕๙ ๒๙ ม.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

(รางเบ้ืองตน วันศุกรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) 

อนุญาต 

๒๙ ม.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๐ ๑ ก.พ. ๕๙ น.ส.ศริิพรรณ   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๑ ๑ก.พ. ๕๙ พ.อ.สุรเชษฐ  ลาภวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๕๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๖๒ ๑ ก.พ. ๕๙ วาที่ ร.ต. เกรียงไกร    

     ลาวพวน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๓ ๑ ก.พ. ๕๙ พล.ต. นพดล   

     โรจนวิภาต 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๔ ๑ ก.พ. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๕ ๒ ก.พ. ๕๙ พ.ท.พฒุิพงษ 

     ชัยสมุทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    พุทธศักราช ๒๔๗๕ – ๒๕๑๗ 

๒. หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

    พุทธศักราช ๒๕๑๙ – ๒๕๕๐ 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๕๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๖๖ ๒ ก.พ. ๕๙ นายเอกรินทร  บุญศรี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๗ ๒ ก.พ. ๕๙ นายดนัย  จิรฤด ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัต ิ

  แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  

  (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๘ ๒ ก.พ. ๕๙ น.ส.สรญา 

     โสภาเจริญวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๖๙ ๒ ก.พ. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๕๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๗๐ ๒ ก.พ. ๕๙ นายสุรเกียรติ   

     ลิ้มเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ        

  ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                       

  ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๑ ๒ ก.พ. ๕๙ น.พ.เจตน  ศิรธรานนท 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. สําเนาพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓. สําเนาพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

๔. สําเนาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๕. สําเนาพระราชบัญญัติวชิาชีพเทคนคิการแพทย พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๖. สําเนาพระราชบัญญัติวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ      

พ.ศ. ๒๕๒๘ 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๒ ๒ ก.พ. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

  ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                       

  ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. …. 

อนุญาต 

๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๓ ๓ ก.พ. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎชวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๕๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๗๔ ๕ ก.พ. ๕๙ นายณัฎฐวรรธ 

     ญาณวารี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๕ ๕ ก.พ. ๕๙ นายอรรถพร   

     จันทรสุวรรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัตแิละความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อนุญาต 

๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๖ ๕ ก.พ. ๕๙ นายวสันต  ฝมือชาง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                    

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘)  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๗ ๕ ก.พ. ๕๙ ร.ต.อ.วีรภัทร  

     ภูสุภานุสรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๕๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๗๘ ๘ ก.พ. ๕๙ นายสมเจตน 

     แกวแสงใจ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                   

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                         

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๗๙ ๘ ก.พ. ๕๙ นายสนธยา   

     สังขบุญนาค 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                   

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                         

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๐ ๘ ก.พ. ๕๙ นายสุกฤษฎี   

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                   

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                         

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๑ ๘ ก.พ. ๕๙ น.ส.อมรรัตน   

     อินนุมาตร 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๒ ๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.วันดี  แกวมณ ี

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๕๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๘๓ ๙ ก.พ. ๕๙ ร.อ.จองชัย   

     วงศทรายทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๔ ๙ ก.พ. ๕๙ ร.ต.อ.วีรภัทร   

     ภูสุภานุสรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                   

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                         

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๕ ๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   

     สิมาจารย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ  

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                                     

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๖ ๙ ก.พ. ๕๙ พล.ท.ปณิธาน   

     เชิญอักษร 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ   

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                       

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๖๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๘๗ ๙ ก.พ. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕                                           

(กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๘ ๙ ก.พ. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   

     พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 

๑. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

    พุทธศักราช .... (ฉบับเบ้ืองตน) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ          

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                        

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๘๙ ๙ ก.พ. ๕๙ น.ส.กีรติกาญจน 

     ธีรจิรกาญจน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)    

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๐ ๑๐ ก.พ. ๕๙ นายสมชาย   

     เจียมจิตรวนิช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                                        

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๑ ๑๐ก.พ. ๕๙ ดร. วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....                  

(ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๖๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๙๒ ๑๐ ก.พ. ๕๙ น.ท. สวาสดิ์  เพชรด ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุนใน

โครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

(ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๓ ๑๐ ก.พ. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์   

     ศรีอรุณ 

กรรมาธิการ 

- สําเนารายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาติ ที่เปนคณะผูแทน

ไปประชุม AIPA เม่ือ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๔ ๑๑ ก.พ. ๕๙ น.อ.พงษศักดิ์  ซิมงาม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๖๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๙๕ ๑๐ ก.พ. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

๑. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

    (ฉบับเบ้ืองตน) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ใหอํานาจปฏิบัติการเก่ียวกับธนาคารเพื่อการลงทุน                                        

ในโครงสรางพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๐ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๖ ๑๑ ก.พ. ๕๙ นายพรเทพ   

     อัครวรกุลชัย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพจิารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๗ ๑๑ ก.พ. ๕๙ ร.ท.ธีรธรรม   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๖๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๑๙๗ ๑๑ ก.พ. ๕๙ ร.ท.ธีรธรรม   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๘ ๑๑ ก.พ. ๕๙ นายพิสิฎ  นิธิสิริธรรม 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เลม ๑) อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๑๙๙ ๑๑ ก.พ. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธิ์   

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๐ ๑๑ ก.พ. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒  

  (มีนาคม – เมษายน ๒๕๕๗) 

 

อนุญาต 

๑๑ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๑ ๑๒ ก.พ. ๕๙ น.อ. หนึ่ง   

     กาญจนนิ่มนะ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. สําเนาพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๒ ๑๒ ก.พ. ๕๙ นายเจนจัด  เพ็ญจันทร 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาระเบียบรัฐสภา วาดวยการรักษาความปลอดภัย

สถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๖๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๐๓ ๑๒ ก.พ. ๕๙ น.อ.พงษศักดิ์  ชิมงาม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการแผนดิน อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๔ ๑๒ ก.พ. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์   

     ตูจินดา 

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๕ ๑๒ ก.พ. ๕๙ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๖ ๑๒ ก.พ. ๕๙ นายชัชวาลย  คุณค้ําช ู

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา  

    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   

    ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๐๗ ๑๕ก.พ. ๕๙ นายชูเกียรติ  เพิ่มผล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

(ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๑๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๖๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๐๘ ๑๒ ก.พ. ๕๙ นายชานนทร 

     บุญรัชกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                        

    (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา  

    พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี                

    ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

    ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 

    อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๖. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา  

    พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว  

    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๖๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๐๙ ๑๒ ก.พ. ๕๙ นายสมเจตน 

     แกวแสงใจ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๒ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๐ ๑๕ ก.พ. ๕๙ นายธีรภัสสร   

     วงศมหเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ                         

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๑ ๑๕ ก.พ. ๕๙ ม.ล.วัลยวิภา   

     บุรุษรัตนพันธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

(ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๑๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๒ ๑๖ ก.พ. ๕๙ นายสนธยา   

     สังขบุญนาค 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ                            

พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๓ ๑๖ ก.พ. ๕๙ น.ส.กีรติกาญจน 

     ธีรจิรกาญจน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๖๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๑๔ ๑๖ ก.พ. ๕๙ นายพิสัณหโชค   

     รตารุณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิปองกันการทารณุกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี            

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๖๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๑๕ ๑๖ ก.พ. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธ   

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณารางพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๖ ๑๖ ก.พ. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๑๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๗ ๑๗ ก.พ. ๕๙ นายณัฎฐพรรษ   

     ญาณวารี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๑๘ ๑๗ ก.พ. ๕๙ พล.ต. วีระศักดิ์   

     นาทะสิริ 

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๖๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๑๙ ๑๗ ก.พ. ๕๙ นายธานี  ออนละเอียด 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

๑. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

    รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  

    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

๒. สําเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

    รางพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๐ ๑๗ ก.พ. ๕๙ นายพีระศักดิ์  ศรีสุพล 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๑ ๑๗ ก.พ. ๕๙ นายวุทธา  เจริญศิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๒ ๑๗ ก.พ. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๓ ๑๗ ก.พ. ๕๙ นายภาคภูมิ  เบ้ียปลูก 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                    

ปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที.่.) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๗๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๒๔ ๑๗ ก.พ. ๕๙ น.ส.จารณุี  ยินดทีีป 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธิต์อจิตและประสาท พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 

๑๗ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๕ ๑๘ ก.พ. ๕๙ นายจิริทธิพ์ล  

     ภูวไชยธีรภัทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                      

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๖ ๑๘ ก.พ. ๕๙ นายปราโมทยคริษฐ 

     ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับเบ้ืองตน) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๗ ๑๘ ก.พ. ๕๙ นายวศิน   

     วิวัฒนนิรันดร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝายรัฐสภา         

เลม ๑ - ๒  

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๒๘ ๑๘ ก.พ. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธ   

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๗๑ - 
    

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๒๙ ๑๘ ก.พ. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

(ฉบับเบ้ืองตน) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๘ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๐ ๑๙ ก.พ. ๕๙ นางศิริอร  มณีสินธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาคดคีามนุษย พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๑ ๑๙ ก.พ. ๕๙ น.อ.หนึ่ง  กาญจนัมพะ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๒ ๑๙ ก.พ. ๕๙ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๓ ๒๔ก.พ. ๕๙ นางอาริษา 

     อรุณรัศมีโชติ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๗๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๓๔ ๒๔ก.พ. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   

     พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒)    

    พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา 

    อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ....  

    (ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๕ ๒๔ ก.พ. ๕๙ นายเสฎฐวุฒิ   

     วงศเลอวุฒิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. สําเนารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

๒. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

    (ฉบับเบ้ืองตน) 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๖ ๒๔ ก.พ. ๕๙ นายสุกฤษฎี   

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

- สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช .... 

  (ฉบับเบ้ืองตน) 

 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๗ ๒๔ ก.พ. ๕๙ พล.ต. จารึก   

     อารีราชการัณย 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

  พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๗๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๓๘ ๒๔ ก.พ. ๕๙ นายขวัญชยั   

     พนัตตพงษ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๓๙ ๒๔ ก.พ. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                         

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๒๔ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๐ ๒๕ ก.พ. ๕๙ น.ส.ฉวีวรรณ 

     ประดับบรรจง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธิต์อจิตและประสาท พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๑ ๒๕ ก.พ. ๕๙ นายขวัญชยั  โชติพันธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๕ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๗๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๔๒ ๒๖ ก.พ. ๕๙ นายวสันต  ฝมือชาง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี                   

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๓ ๒๖ ก.พ. ๕๙ นายนักรบ  จิตตเกษม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี                   

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๔ ๒๖ ก.พ. ๕๙ น.ส.ประพณิ    

     ประดิษฐากร 

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๕ ๒๖ ก.พ. ๕๙ น.ส.จรรยนนัท 

     ไพศาลวรภัณฑ 

ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ลมละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟนฟูกิจการ)  

อนุญาต 

๒๖ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๖ ๒๙ ก.พ. ๕๙ พ.ท. พุฒพิงษ 

     ชีพสมุทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

  (ฉบับเบ้ืองตน) 

 

อนุญาต 

๒๙ ก.พ. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๗๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๔๗ ๑ มี.ค. ๕๙ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝายรัฐสภา อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๘ ๑ มี.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๔๙ ๑ มี.ค. ๕๙ นายเสกสรรค 

     เอกวิริยะวงศ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๐ ๒ มี.ค. ๕๙ นายนักรบ  จิตตเกษม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา   

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๑ ๒ มี.ค. ๕๙ พล.อ.อ. ชนทั 

     รัตนอุบล 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๗๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๕๒ ๒ มี.ค. ๕๙ นายภัทระ  ลิมปศิระ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                          

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๓ ๒ มี.ค. ๕๙ นายรุงเพชร                       

     งามพรอม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๔ ๒ มี.ค. ๕๙ นางนฤมล  ลอมทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ                 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๗๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๕๕ ๒ มี.ค. ๕๙ น.ส.ภิญญาพัชญ 

     มีมากบาง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนงัสือประมวลกฎหมายการบรหิารราชการฝายรัฐสภา  

๒. หนงัสือขอบังคบัการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ 

    (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. หนงัสือรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๖ ๓ มี.ค. ๕๙ พล.อ. สมเจตน 

     บุญถนอม 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- สําเนาเอกสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนของตุลาการ 

  ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาศาลฎีกา  

  และอัยการ 

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๗ ๓ มี.ค. ๕๙ พล.อ.วัชรินทร   

     จันทรแจง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตั ิ

  ธุรกิจนาํเทีย่วและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๕๘ ๓ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนติ ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                   

  (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๗๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๕๙ ๓ มี.ค. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                  

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ                       

พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิโรคระบาดสตัว พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๐ ๓ มี.ค. ๕๙ พล.ร.ต. กรปุญญพัฒน 

     ไพรีระยอเดช 

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๑ ๔ มี.ค. ๕๙ พล.อ.สมเจตน 

     บุญถนอม 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- สําเนาเอกสารเก่ียวกับสิทธิประโยชนของตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ศาลปกครองสูงสุด ผูพิพากษาศาลฎีกา  

  และอัยการ 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๗๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๖๒ ๓ มี.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎ์ิ 

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๓ ๓ มี.ค. ๕๙ นายขวัญชยั  โชติพันธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ  

    พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

   

 



- ๘๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๖๔ ๓ มี.ค. ๕๙ พ.อ.สงศักดิ์   

     นันทธนะวานิช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง 

(ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๕ ๔ มี.ค. ๕๙ พล.ต. พิษณุ  คามร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนงัสือสรุปสาระสําคัญประวัตแิละความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  

๓. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๖๖ ๔ มี.ค. ๕๙ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒. สําเนาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๗ ๔ มี.ค. ๕๙ พ.จ.อ. วัชรินทร   

     จันทรแจง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาต ิ                  

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๘ ๔ มี.ค. ๕๙ นายสุรชัย   

     งามจิตตเอ้ือ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๖๙ ๔ มี.ค. ๕๙ น.อ. หนึ่ง   

     กาญจนัมพะ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูป

รูปแบบการปกครองทองถิ่นเขตเมืองทองเที่ยว 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๐ ๗ มี.ค. ๕๙ น.ส.ทิพยธีรา  รัมมณีย 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

๒. สําเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

    พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๘๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๗๑ ๔ มี.ค. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

    ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวาง 

    ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๒ ๗ มี.ค. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   

     กังวานวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ  

พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. สําเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

อนญุาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๓ ๗ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๗๔ ๗ มี.ค. ๕๙ นายพรเทพ   

     อัครวรกุลชัย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕                                           

(กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๕ ๗ มี.ค. ๕๙ นายวินิจ  กระทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตแิกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพีิจารณา  

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๖ ๘ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพจิารณารางพระราชบัญญัตแิร 

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๗ ๘ มี.ค. ๕๙ ร.ต.อ. วีรภัทร   

     ภูสุภานุสรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๗๘ ๘ มี.ค. ๕๙ นายสุเมธ   

     กัลปยาณสิทธิ ์

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๗๙ ๘ มี.ค. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๐ ๘ มี.ค. ๕๙ นายชํานาญ  ทรงศร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๑ ๘ มี.ค. ๕๙ นายเอกรินทร  บุญศรี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๘๒ ๘ มี.ค. ๕๙ นายชานนทร 

    บุญรัชกุล 

สํานักงานศาลปกครอง 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

    ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๓ ๙ มี.ค. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    หอพัก พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    ควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๘๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๘๔ ๙ มี.ค. ๕๙ ร.ต. วิจิตร  นาคสงา 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๕ ๙ มี.ค. ๕๙ พล.ต. นพดล   

     โรจนวิภาต 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                         

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๖ ๙ มี.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎ์ิ 

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๗ ๙ มี.ค. ๕๙ นายชานนทร 

     บุญรัชกุล 

สํานักงานศาลปกครอง 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                             

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๘๘ ๑๐ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                             

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๘๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๘๙ ๑๐ มี.ค. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน   

     สมัครชวย 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 

  แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๐ ๑๐ มี.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธิ์   

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                         

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๑ ๑๐ มี.ค. ๕๙ นายชานนทร 

     บุญรัชกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                             

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๒ ๑๐ มี.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ  เพิ่มผล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

    พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๘๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๙๓ ๑๐ มี.ค. ๕๙ พล.ท. กิติกร   

     ธรรมนิยาย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม                     

การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ    

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๔ ๑๑ มี.ค. ๕๙ นายมนัสพันธน 

     เจริญผล 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                   

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๕ ๑๑ มี.ค. ๕๙ ร.ต.อ. ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณา 

  รางพระราชบัญญตัศิาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  

  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๖ ๑๔ มี.ค. ๕๙ นายเกรียงไกร   

     กังวานวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (เลม ๑) อนุญาต 

๑๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๘๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๒๙๗ ๑๑ มี.ค. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ                       

    แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  

    แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

    พ.ศ. ....  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวาง 

    ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๘ ๑๑ มี.ค. ๕๙ พล.อ. สมเจตน 

     บุญถนอม 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม                   

การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๒๙๙ ๑๔ มี.ค. ๕๙ นายณัฎฐพรรษ   

     ญาณวารี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                    

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๙๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๐๐ ๑๑ มี.ค. ๕๙ น.ท. สมพล  มหาสิงห 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                              

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา  

ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๑ ๑๔ มี.ค. ๕๙ นายชูเกียรติ  เพิ่มผล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                    

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๒ ๑๕ มี.ค. ๕๙ นายเสกสรร   

     เอกวิริยะวิทย 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ               

ควบคุมการขอทาน พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๓ ๑๕ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                      

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๙๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๐๔ ๑๕ มี.ค. ๕๙ นายภัคพล  ศรแดง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๕ ๑๕ มี.ค. ๕๙ นายเอกศักดิ์  อุนใจ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                     

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๖ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน   

     สมัครชวย 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๗ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   

     สิมาจารย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

    พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                      

    ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๐๘ ๑๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๙๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๐๙ ๑๕ มี.ค. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๐ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.จนัทนา 

     จงประเสริฐ 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- สําเนาระเบียบวุฒิสภา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ดําเนินการคัดเลือกบุคคลผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปน

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลืน่ความถี่และกํากับการ

ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๕  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๑ ๑๖ มี.ค. ๕๙ นายกมล  กลั่นรําพึง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๒ ๑๖ มี.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 



- ๙๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๑๓ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.ศริพรรณ   

     วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๔ ๑๖ มี.ค. ๕๙ นางศรีวัลลภา   

     อนันทวรรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๕ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   

     สิมาจารย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๖ ๑๖ มี.ค. ๕๙ นายเสกสรร   

     เอกวิริยวิทย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๗ ๑๖ มี.ค. ๕๙ นายภัคภณ  ไชยาคํา 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    พลังงานนิวเคลียร พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๙๔ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๑๘ ๑๖ มี.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนยี  คําแฝง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิแร 

พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๑๙ ๑๖ มี.ค. ๕๙ นางเกตุจลินท 

     วลัยจํานง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗  

๒. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง  

อนุญาต 

๑๖ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๐ ๑๗ มี.ค. ๕๙ วาที่ ร.ต. เกรียงไกร  

     ลาวพวน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๑ ๑๗ มี.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๒ ๑๗ มี.ค. ๕๙ นายกานต  รื่นบันเทิง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร  

  พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๙๕ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๒๓ ๑๗ มี.ค. ๕๙ นายอภิสัณห   

     เย็นบุญสง 

กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผนดิน  

    พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๒. สําเนาพระราชกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดูแลรกัษา

และคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน

สําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 

๑๗ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๔ ๑๘ มี.ค. ๕๙ น.ท. สมพล มหาสิงห 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๕ ๑๘ มี.ค. ๕๙ ร.ท. ธีรธรรม   

      วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                  

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๖ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายธวัชชัย  พันธุรัตน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 



- ๙๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๒๗ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายสุรศักดิ์  ศรีอรุณ 

กรรมาธิการ 

๑. สําเนาพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. สําเนาประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดสาขาอาชีพ 

ที่อาจเปนอันตรายตอสาธารณะซ่ึงตองดําเนนิการโดยผูไดรับ

หนังสือรับรองความรูความสามารถ 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๘ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายยุทธนาภรณ 

     ผมหอม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                  

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๒๙ ๑๘ มี.ค. ๕๙ น.ส.ประพณิ   

     ประดิษฐากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๐ ๑๘ มี.ค. ๕๙ พล.อ. อูด  เบ้ืองบน 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                   

  (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



- ๙๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๓๑ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายปราโมทยคริษฐ 

     ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. .... 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุสื่อปลอดภัยและสรางสรรค พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๒ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๓ ๑๘ มี.ค. ๕๙ นายพรศักดิ์   

     บวรสิริสรรค 

ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๑๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๔ ๒๒ มี.ค. ๕๙ นายพรรธนสิทธิ์   

     หิรัญวงษ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ                 

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๙๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๓๕ ๒๒ มี.ค. ๕๙ นายวิสูตร ธนชยัวิวฒัน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๖ ๒๒ มี.ค. ๕๙ นายฉัตรพิสทุธ  

     โกเศยะโยธิน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติแร 

พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

การออกเสียงประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๗ ๒๒ มี.ค. ๕๙ นางทิพยวัลย   

     เทพธัญญะ 

ประชาชน 

๑. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๗ (และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๒ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๓๘ 

 

๒๓ มี.ค. ๕๙ นางเกตุจลินท 

     วลัยจํานง 

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง อนุญาต 

๒๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 



- ๙๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๓๙ ๒๓ มี.ค. ๕๙ พล.ร.ต. กรปุญญพัฒน 

     ไพรีระยอเดช 

กรรมาธิการ 

๑. สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ....                      

(รางเบ้ืองตน วันศุกรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๓. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

๔. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 

๒๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๐ ๒๓ มี.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎ์ิ 

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๗ (และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  

    พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๓ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๑ ๒๔ มี.ค. ๕๙ น.ส.ฉวีวรรณ 

     ประดับบรรจง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....                        

(รางเบ้ืองตน วันศุกรที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙) 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๐๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๔๒ ๒๔ มี.ค. ๕๙ นายสมพล  พันธุมณ ี

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

พัฒนาระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๓ ๒๔ มี.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ 

     แกวทิพยเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายเก่ียวกับการปกครอง อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๔ ๒๔ มี.ค. ๕๙ นายอิทธิศักดิ์   

     วัฒนะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๒๔ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๕ ๒๕ มี.ค. ๕๙ น.ส.ประพณิ   

     ประดิษฐากร 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เก่ียวกับการปกครอง อนุญาต 

๒๕ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๖ ๒๘ มี.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจิธํารงกุล 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ (และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๔๗ ๒๘ มี.ค. ๕๙  นายขวัญชยั  โชติพันธุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติวาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ  

    พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา  

    พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๘ ๒๘ มี.ค. ๕๙ นายพรเทพ   

     อัครวรกุลชัย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เก่ียวกับการปกครอง อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๔๙ ๒๘มี.ค. ๕๙ นายพิสัณหโชค   

     รตารุณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๐ ๒๘มี.ค. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   

     กังวานวงศ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิติ ปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                  

  (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๑ ๒๙ มี.ค. ๕๙ พ.ท. พุฒพงษ 

     ชีพสมุทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๐๒ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๕๒ ๒๘ มี.ค. ๕๙ นายวรินทร  เทียมจรัส 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายประจําป ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหวางประเทศ      

    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. สําเนาพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๕. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทุนพฒันาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิาดวยความผิดบางประการตอการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๘ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๑๐๓ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

   

๙. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

    พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี                     

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

      ความแพง (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวตัิและความเปนมาในการพิจารณา 

     พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวาง 

     ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๔. หนังสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญตัิแหงชาติ  

      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๕. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕                                  

(กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘) 

 

  

 

 



- ๑๐๔ - 
    

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๕๓ ๒๙ มี.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   

     พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญตัิพัฒนา

ระบบมาตรวิทยาแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๔ ๒๙ มี.ค. ๕๙ นายวิสูตร   

     ธนชัยวิวัฒน 

สํานักพิมพสูตรไพศาล 

 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                             

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี                           

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๕ ๒๙ มี.ค. ๕๙ นายรัตนพฒัน 

     ปวิเศษกุลเดช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนารางพระราชบัญญัติกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....    

  (ที่อยูระหวางการพิจารณาของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) 

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๖ ๒๙ มี.ค. ๕๙ นายเสฎฐวุฒิ   

     วงศเลอวุฒิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 

๒๙ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 



- ๑๐๕ - 
    

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๕๗ ๓๐ มี.ค. ๕๙ นายปยชน  ธรรมชาต ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัตแิหงชาติ  

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๘ ๓๐ มี.ค. ๕๙ น.ส.ดลยา  ชมพูศร ี

ขาราชการ สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

๑. หนงัสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ (และทีแ่กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 

พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๕๙ ๓๐ มี.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล  

     ภูวไชยจีรภัทร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปผลงานสภานิติบัญญัติแหงชาติ                                    

ประจําป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

อนุญาต 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๐ ๓๐ มี.ค. ๕๙ นายณัฐธี  บุญมี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ                               

เรื่อง การปองกันและปราบปรามกระทําความผิดบางประการ   

ที่เปนภยันตรายตอความสงบเรียบรอยหรือบอนทําลาย                  

ระบบเศรษฐกิจและสังคมประเทศ 

อนุญาต 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๑ ๓๐ มี.ค. ๕๙ นายไสว  จิตเพียร 

ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

  คณะสงฆ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓๐ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 



- ๑๐๖ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๖๒ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายอภิสัณห   

     เย็นบุญสง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- สําเนาพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ. ๒๕๓๗ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๓ ๓๑ มี.ค. ๕๙ น.ท. พิภพ  สุดาบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    การเดินเรือในนานน้ําไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย 

    แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ    

วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๕. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 



- ๑๐๗ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๖๔ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   

     วรมงคลชัย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือขอบังคับการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย 

   แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

    วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทางดาวเทยีม

ระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๕ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายทัศวัศ 

     ทัศนไตรลักษณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๖ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายวุทธา  เจริญศิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 



- ๑๐๘ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๖๗ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายสัก  กอแสงเรือง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย 

    แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ   

วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ 

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๖๘ ๓๑มี.ค. ๕๙ พ.ต.อ. สมควร   

    พี่งทรัพย 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐๙ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๖๙ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายประหยัด  เสนวิรัช 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหวาง

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ              

วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลย

ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๕. วารสาร จุลนิต ิปที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖                                  

(พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑๐ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๗๐ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายเผาพันธุ   

     ชอบพึ่งตน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๒. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการ

พิจารณาพระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนน

ระหวางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือสรุปสาระสําคัญประวัติและความเปนมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติคุมครองคนไรที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

๓๗๑ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายธานี  ออนละเอียด 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย 

    แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ    

วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 

 

 
 



- ๑๑๑ - 
    

 

ลําดับ

ที ่
ว.ด.ป.  

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหนง/สังกัด 

ของผูขอขอมูล 

ชื่อ/ประเภทขอมูล  

อนุญาต 

ว.ด.ป. 

สงขอมูลใหผูขอ 

(วัน) 

ไมอนุญาต  

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 

บางสวน 

เหตุผล 

(ว.ด.ป.) 

๓๗๒ ๓๑ มี.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎี   

     กิติศรีวรพันธุ 

กรรมาธิการ 

๑. หนังสือขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ  

    (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจาย 

    แกจําเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ   

วิธีพิจารณาคดทีุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

คุมครองการดําเนินงานขององคการโทรคมนาคมทาง

ดาวเทียมระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

(๑ วัน) 

- - 

 




