
อนุญาต ไมอ่นุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ๓.๑๔ ๑๕  -  - ๑๕

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ ๑.๕๗ ๕  -  - ๕

๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ๒๔ ๗.๕๕ ๕๘  -  - ๕๘

๔ บุคคลในวงงานรัฐสภา ๑๓๔ ๔๒.๑๔ ๒๒๖  -  - ๒๒๖

๕ ศาล ๔ ๑.๒๖ ๕  -  - ๕

๖ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๓๐ ๙.๔๓ ๔๕  -  - ๔๕

๗ หน่วยงานราชการภายใน ๗๓ ๒๒.๙๖ ๑๐๗  -  - ๑๐๗

๘ นิสิต/นักศึกษา ๓ ๐.๙๔ ๕  -  - ๕

๙ ประชาชน/ส่ือมวลชน ๓๕ ๑๑.๐๑ ๘๔  -  - ๘๔

๓๑๘ ๑๐๐ ๕๕๐  -  - ๕๕๐รวม

ล าดบั ผู้ขอขอ้มลูขา่วสาร จ านวน (ราย) คิดเป็นร้อยละ

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ (เรื่อง)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จ านวน  ๓๑๘  ราย ๕๕๐ เร่ือง แยกผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้
     ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) 

๑. ผู้ขอขอ้มลูขา่วสารของราชการ
 ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



ร้อยละ ๓.๑๔ ร้อยละ ๑.๕๗

ร้อยละ ๗.๕๕

ร้อยละ ๔๒.๑๔ 

ร้อยละ ๑.๒๖

ร้อยละ ๙.๔๓

ร้อยละ ๒๒.๙๖

ร้อยละ ๐.๙๔ ร้อยละ ๑๑.๐๑

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลช่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๓ (๑เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงผู้ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

อดีตสมาชิกวุฒิสภา/ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา

ศาล

หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา

ประชาชน/ส่ือมวลชน

ร้อยละ ๓.๑๔

ร้อยละ ๑.๕๗

ร้อยละ ๗.๕๕

ร้อยละ 

ร้อยละ ๑.๒๖

ร้อยละ ๙.๔๓

ร้อยละ ๒๒.๙๖

ร้อยละ ๐.๙๔

ร้อยละ ๑๑.๐๑



๒. ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ขอ (บางรายขอข้อมูลข่าวสาร มากกว่า ๑ ประเภท)
          ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ ๓

(๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จ านวน  ๕๕๐ เร่ือง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้  ๗ ประเภท ดังนี้ 

จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

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

๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ ร่างพระราชบัญญัติ ๒๑๗ ๓๖๓ - -
๑.๑ ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๒ ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ/ 
      คณะกรรมาธิการวิสามัญ และคณะอนุกรรมาธิการ 
      (รายงานการประชุมที่ถอดข้อความจากชวเลข)
๑.๓ ส าเนาบันทึกการประชุมวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑.๔ ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ/ คณะอนุกรรมาธิการ

๑.๕ ส าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
      ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ พระราชบัญญัติ
๑.๖ ส าเนารายงาน/ สรุปผลการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

      ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๗ ส าเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .... 
๑.๘ ส าเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๙ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๐ หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพจิารณา
        ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๑ ส าเนาเอกสารเกีย่วกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งร่ชอาณาจักรไทย 
        พทุธศักราช ๒๕๕๐

๑.๑๒ ส าเนาสารบบร่างกฎหมายทีผ่่านการพจิารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑ ๑ - -

สมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร
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จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

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

๓ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสนอญัตติ การตอบกระทู้ถาม ๕ ๕ - -
๓.๑ ส าเนากระทู้ถาม
๓.๒ ส าเนาบัญชีสารบบกระทู้ถาม

๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/ ๓๒ ๓๙ -  -
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะท างาน
๔.๑ ส าเนารายงานการประชุม
๔.๒ ส าเนาบันทึกการประชุม
๔.๓ ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมฯ
๔.๔ ส าเนาค าส่ังของคณะกรรมาธิการ
๔.๕ ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษาของของคณะกรรมาธิการ
๔.๖ ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับเร่ืองร้องเรียนในคณะกรรมาธิการ
๔.๗ ส าเนารายชื่อคณะกรรมาการสามัญ/ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
๔.๘ ส าเนารายชือ่คณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
      พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๗ ๑๗ - -
๕.๑ ส าเนาพระราชบัญญัติ
๕.๒ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
๕.๓ หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
๕.๔ หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
๕.๕ หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี
๕.๖ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น
๕.๗ หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕.๘ ส าเนากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พทุธศักราช ๒๔๖๗

๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๓๐ ๕๗ - -
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๑ ส าเนาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พทุธศักราช ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่..) พทุธศักราช ๒๕๕๗

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร
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จ านวน อนุญาต ไมอ่นุญาต
อนุญาต

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

๖.๒ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พุทธศักราช ๒๕๕๗
๖.๓ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับเบื้องต้น)
๖.๔ หนังสือรวมกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๕ หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๖ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๖.๗ หนังสือวุฒิสภากับงานกล่ันกรองกฎหมาย (ฉบับสมบูรณ์)
๖.๘ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๙ หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
๖.๑๐ หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๖.๑๑ หนังสือรวมระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๑๒ หนังสือคู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๖.๑๓ สรุปผลงานประจ าปี

๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๒๖ ๖๑ - -
๗.๑ วารสาร จลุนิติ/สารวุฒิสภา
๗.๒ หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา
๗.๓ หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน

๗.๔ ส าเนาแผนยทุธศาสตร์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗.๕ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชือ่ต าแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
      (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๗.๖ ส าเนาวิจยั เร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน
     ของข้าราชการและลูกจา้งประจ าในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๗.๗ ส าเนารายงานวิจยั และบทสรุปผู้บริหารรายงานการวิจยั เร่ือง 
     แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจดัการคดีในสถานีต ารวจ 
     (An Approach to Develop a Case Administration 
     System in the Police Station) โดยคณะนิติศาสตร์ 
     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๓๑๘ ๕๕๐  -  -รวม

ล าด
บั ประเภทขอ้มลูขา่วสาร



๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐ ๒๑๗

๑ ๕
๓๒

๗
๓๐ ๒๖

ประเภทข้อมูลข่าวสาร

จ ำนวน (รำย)

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)

ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

แสดงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยแบ่งตามประเภทข้อมูลข่าวสาร



ผู้ใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รวมทั้งหมด  จ านวน ๓๑๘ ราย 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย จ านวน ๒๔๐ ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๑ เม.ย. ๕๙ นางเกตุจลนิท์   
     วลัยจ านงค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒  ๑ เม.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลย                 
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                         
วิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓  ๑ เม.ย. ๕๙ นายวรีะศกัดิ ์  
     โชตวิานชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแร่ พ.ศ. ....  
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลย                   
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๔  ๑ เม.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
ส านกังานอัยการทหาร 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลย                 
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
วิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕  ๑ เม.ย. ๕๙ ร.อ.หญิง อรินวรรณ  
     ปาณินท ์
ส านักงานตุลาการทหาร 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลย                 
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
วิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖  ๕ เม.ย. ๕๙ นางกาญจนาภรณ์   
     เลศิลอย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗  ๕ เม.ย. ๕๙ นายวิษุรัษ  ตันม ี
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๘  ๕ เม.ย. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ   
     คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙  ๕ เม.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลย                   
ในคดีอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐  ๗ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ. ณัฎฐวรรธ   
    แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแร่                   

พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑  ๗ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ. ธรีภัทร   
     ภู่สุภานุสรณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                           
สภาความมั่นคงแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒  ๗ เม.ย. ๕๙ พ.ต.อ. สมควร   
     พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                           
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓  ๗ เม.ย. ๕๙ นายเดช  อิงคสิทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                               
สภาความมั่นคงแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔  ๗ เม.ย. ๕๙ น.อ.หญิง จติศริิ   
     สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕  ๗ เม.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   
     สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖  ๘ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ. ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ     
ในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗  ๘ เม.ย. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)    
๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที ่๖ (กันยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘) 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘  ๘ เม.ย. ๕๙ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     

คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      
การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๑๙  ๘ เม.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐  ๑๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.วิมลมาศ  คงสุข 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑  ๑๒ เม.ย. ๕๙ นายวัลลภ  
     ตังคณานุรกัษ ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                            
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒  ๑๒ เม.ย. ๕๙ นางเกตุจลนิท์  
     วลัยจ านง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

อนุญาต 
๑๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓  ๑๘ เม.ย. ๕๙ พ.ท. พุฒิพงษ์   
     ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 
 

- - 



๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔  ๑๙ เม.ย. ๕๙ นางกาญจนารตัน ์ 
    ลีวโิรจน ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการ
เดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕  ๑๙ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ. วรีภัทร  
     ภู่สุภานุสรณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖  ๑๙ เม.ย. ๕๙ นายวรินทร ์  
    เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗  ๒๐ เม.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิัตถุที่      
ออกฤทธิ์ตอ่จิตและประสาท พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘  ๒๐ เม.ย. ๕๙ น.ส.มนัสพนัธน์   
     เจริญผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙  ๒๐ เม.ย. ๕๙ นายนักรบ  จติตเกษม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐  ๒๐ เม.ย. ๕๙ น.ส.อาภรณ ์ หงส์เอก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑  ๒๐ เม.ย. ๕๙ ศ.นพ.วริัต ิ  
    พาณิชย์พงษ ์
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิจราจรทางบก 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)  

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๒  ๒๐ เม.ย. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ ์          
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
สภาความมั่นคงแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๓  ๒๐ เม.ย. ๕๙ นายสุนทร  พุทชเวทย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                         
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๔  ๒๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.ทิพย์วัลย์   
     สมทรักษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .... 
    (ฉบับเบื องต้น) 
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๕  ๒๑ เม.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                             
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ) 

๓๖  ๒๑ เม.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                   
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ) 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๗  ๒๑ เม.ย. ๕๙ พล.ท.กิติกร   
     ธรรมนิยาย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)  

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๘  ๒๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.จิราภา  หมอยาด ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  

 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๙  ๒๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)  

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๐  ๒๑ เม.ย. ๕๙ นายวศนิ   
     วิวฒันน์ิรนัดร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๑  ๒๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.บุษยพรรณ   
     ปกัการะโน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  วตัถุทีอ่อกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๒  ๒๒ เม.ย. ๕๙ น.ส.ประพิณ   
     ประดิษฐากร 
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๓  ๒๒ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ....                   
(ฉบับเบื องตน้) 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัต ิ
    จราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรบั)  

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๔  ๒๒ เม.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                     
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)  

๒. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ....            
(ฉบับเบื องตน้) 

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๕  ๒๒ เม.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
ส านักงานอัยการทหาร 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                     
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางช าระค่าปรับ)  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                      
วัตถุที่ออกฤทธิต์่อจติและประสาท พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๒ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๖  ๒๕ เม.ย. ๕๙ นายชัชวาล  คุณค  าช ู
อนุกรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กทีเ่กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธุ ์                
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๗  ๒๕ เม.ย. ๕๙ น.ส.มนัสพนัธน์   
     เจริญผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๘  ๒๖ เม.ย. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ   
     คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 

คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนทางถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๙  ๒๖ เม.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์  
     ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                                     

การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                      

คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๐  ๒๖ เม.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิต ิปีท่ี ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๑  ๒๖ เม.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๒  ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายปรชีา   
     บวัวริัตน์เลศิ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปล าดับศักดิ์กฎหมาย อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๓  ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายพินิต  ธีรภาพวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ    
  ธรุกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



๑๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๔  ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎิ ์  
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๕  ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายสมคดิ  หอมเนตร 
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                             
  การออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๖  ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์                 
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๔. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๗  ๒๘ เม.ย. ๕๙ พ.อ. เลิศรบ 
     ศรีกติตยากรณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                              
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๘  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๙  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายพรศักดิ์   
     พวรสิริสรรค ์
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๐  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   
     ท้าวเนวงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจาณาร่างพระราชบัญญัติ                             
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๑  ๒๘ เม.ย. ๕๙ น.ส.สุธาสนิี  เขาแก้ว 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๒  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                     
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                         
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๓  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายปรญิญา  
     จติรการนทกีิจ 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การออกเสียงประชามตริา่งรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๔  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายนนัทสิทธิ ์     
     บญุทนนัท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนทางถนนระหวา่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  

๔. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๕  ๒๘ เม.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์   
     สมคัรชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๖  ๒๙ เม.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ   
     สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๗  ๒๙ เม.ย. ๕๙ นายพงศกร   
     คเชนทรพรรค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๙ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๘  ๒ พ.ค. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ย                          
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๙  ๓ พ.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล   
     โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคม  

-   พ.ศ. ๒๕๕๓  

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๐  ๓ พ.ค. ๕๙ น.ส.วรีุทัย   
     มณนีุชเนตร 
กรรมาธิการ 

๑. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั งครรภ์                     
ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมและรกัษามรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. ส าเนาพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๑  ๓ พ.ค. ๕๙ พล.ร.อ.ชัชวาลย์   
     อัมระปาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๒  ๔ พ.ค. ๕๙ นายสุเมธ   
     กลัป์ยาณสิทธิ ์
กรรมาธิการ 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๓  ๑๐ พ.ค. ๕๙ นายเกฎฐวฒุิ   
     วงศ์เลอวฒุ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๔  ๑๐ พ.ค. ๕๙ นายณัฐชัย  
     ทิพย์กาญจนรัตน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                      
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ               
คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักเลขานุการองคก์รส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๕  ๑๑ พ.ค. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักเลขานุการองคก์รส ารองข้าว
ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 

๓. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗  

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

๗๖  ๑๑ พ.ค. ๕๙ นายพรเทพ  
     อัครวรกุลชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ  
  พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๗  ๑๑ พ.ค. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร   
     พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                 
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
การด าเนนิงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉกุเฉนิของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๘  ๑๑ พ.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม               
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๙  ๑๑ พ.ค. ๕๙ นางสวุรรณา  คงแกว้ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



๑๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๐  ๑๑ พ.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล   
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
การด าเนนิงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉกุเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๑  ๑๑ พ.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล   
     โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
การด าเนินงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๒  ๑๒ พ.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
-   การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๓  ๑๒ พ.ค. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
การด าเนนิงานของส านักเลขานุการองค์กรส ารองข้าวฉกุเฉนิของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  

 
 

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๑๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๔  ๑๓ พ.ค. ๕๙ นางชีพสุมน   
     นวิาทวงษ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑. ข้อบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือรวมประกาศและค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

อนุญาต 
๑๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๕  ๑๖ พ.ค. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
การด าเนนิงานของส านักเลขานุการ องคก์รส ารองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๖  ๑๖ พ.ค. ๕๙ พ.ท.พุฒิพงษ์   
     ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๗  ๑๖ พ.ค. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์  
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- - ส าเนาเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย    
  พุทธศกัราช ๒๕๕๐  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๘  ๑๖ พ.ค. ๕๙ น.ท.สมพล  มหาสิงห ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการกีฬาแหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๙  ๑๖ พ.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ    
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๐  ๑๗ พ.ค. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์   
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

๑. ส าเนาญัตติเสนอการแกไ้ขรัฐธรรมนญู ๕๐ มาตรา ๖๘ ,๑๑๑  
    ๑๙๐,๒๙๑ ,๒๓๙ 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ  
    การให้บรกิารด้านนติิวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๑  ๑๙ พ.ค. ๕๙ พ.ท.เฉลิมชนม์  
     ชุ่มจติต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือแผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ฉบับที่ ๓  
  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ (ฉบับปรบัปรุง) 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๒  ๑๙ พ.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ย                          
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๓  ๑๙ พ.ค. ๕๙ นายปราณพงษ์   
    ติลภัทร 
ส านักงานอัยการสงูสดุ 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
- ๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา   

    พระราชบญัญตัิก าลงัพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๔  ๑๙ พ.ค. ๕๙ นายโกศล  เพ็ญพายัพ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ                   
พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๕  ๒๓ พ.ค. ๕๙ ร้อยโท ธีรธรรม  
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๖  ๒๓ พ.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

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

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ย 

    การเจรญิพนัธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๖. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙๗  ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๖. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๘  ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายสถิรภาค   
     อ่อนวเิชียร 
ส านักงานอัยการสูงสุด 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๙  ๒๔ พ.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล   
     โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๐  ๒๔ พ.ค. ๕๙ น.ส.ตวงพร   
     จุลตามระ 
ประชาชน 

- ส าเนารา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๑  ๒๔ พ.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
    พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
ทรัพยากรน  า พ.ศ. .... 

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 
(ฉบับสมบูรณ)์ 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๒  ๒๔ พ.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๓  ๒๔ พ.ค. ๕๙ น.ส.มนัสพนัธน์   
     เจริญผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ส าเนารา่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 

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

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๔  ๒๔ พ.ค. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์   
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาขอ้มูลวงเงนิงบประมาณที่ลงทนุในระบบสาธารณูปโภค รถไฟ
ความเรว็สูง รถไฟรางคู่ โครงข่ายถนน โครงการทีม่ีต่อไป โครงการ
ระบบชลประทานหรือการบริหารจัดการน  า 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๕  ๒๔ พ.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๖  ๒๕ พ.ค. ๕๙ นายชานนท์   
     บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๗  ๒๕ พ.ค. ๕๙ น.ส.ปฐมธดิา   
     อนันตชัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุสภา 

- ส าเนาขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานะของพนักงานในสถาบนัเทคโนโลย ี
  ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๘  ๒๕ พ.ค. ๕๙ ร.ท.ธีรธรรม   
     วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๙  ๒๖ พ.ค. ๕๙ นายแมน   
     ตระหง่านไพบูลย ์
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๕. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๐  ๒๖ พ.ค. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์   
     ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนามติคณะรฐัมนตร ีวนัที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๑  ๒๖ พ.ค. ๕๙ นายอภิสัณห ์  
     เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. ส าเนาข้อก าหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการด าเนินคดีแบบกลุ่ม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๒  ๒๖ พ.ค. ๕๙ ด.ต.สเุมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๓  ๒๖ พ.ค. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์   
     บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตริายจ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ อนุญาต 
๒๖ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๔  ๒๗ พ.ค. ๕๙ น.ส.โฉมเฉลา   
     เอี่ยมไพโรจน ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๕  ๒๗ พ.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๖  ๒๗ พ.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๗  ๒๗ พ.ค. ๕๙ นายเผ่าพันธ์   
     ชอบน  าตาล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๗ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๘  ๓๐ พ.ค. ๕๙ นายพุฒิพงษ์  
     ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

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

อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๙  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายวิชญ์พล   
     ฉววีรรณ 
ประชาชน 

๑. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา  
๒. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๐  ๑ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร   
     พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
คุมประพฤติ พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๑  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๒  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายพุฒิพันธุ์   
     อภิไชยาวาทย์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๓  ๑ มิ.ย. ๕๙ พล.ต. วรีะศกัดิ ์  
     นาทะสริ ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๔  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายรุ่งเพชร   
     งามพร้อม 
พนักงานราชการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                           
คุมประพฤติ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๕  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคมุประพฤติ  
  พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๖  ๑ มิ.ย. ๕๙ นางสุชาดา   
     นนัทะพานุชสกุล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                          
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๗  ๑ มิ.ย. ๕๙ นายวิเชียร  วรหาร 
ประชาชน 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิ่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๘  ๒ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ชีพสุมน   
     นวิาทวงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๙  ๖ มิ.ย. ๕๙ นายไพบูลย์  
     สถาปนาริสุทธิ ์
บคุคลในวงงานรัฐสภา 

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

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                         
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๐  ๖ มิ.ย. ๕๙ นายวรกร   
     โอภาสนนัท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วกับการปกครอง 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    

โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๒๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๑  ๖ มิ.ย. ๕๙ ผศ.วิวฒัน์ชัย   
     กุลมาตย ์
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ                    
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตริาชบัณฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๒  ๗ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร. พิเชษฐ   
     คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

-  

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๓  ๗ มิ.ย. ๕๙ น.ส.สุกัญญา   
     สิรกิิจวณิชย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

๒. ส าเนาพระราชบัญญัติจดัสรรที่ดนิ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓. ส าเนาพระราชบัญญัติเกีย่วกับหมู่บา้นจดัสรร 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๔  
 

๗ มิ.ย. ๕๙ นางสุทธิน ี  
     เมรียประภา 
ประชาชน 

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

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๕  ๗ มิ.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตริาชบัณฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘   

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการคุม้ครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓๖  ๘ มิ.ย. ๕๙ นายชาญบุญฑ์   
     สนุทรวิภาต 
ประชาชน 

๑. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต       
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา                
ร่างรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๗  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายพรศักดิ์   
     บวรสริิสรรค ์
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๘  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายชานนทร ์  
     บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การให้บริการด้านนติวิิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๙  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายสมเกียรต ิ  
     รอดเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี  พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๐  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์ 
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๑  ๙ มิ.ย. ๕๙ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปโิตรเลียม  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๒  ๙ มิ.ย. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์   
     ศรีอรุณ 
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

- ส าเนากฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสบืราชสนัตตวิงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๓  ๙ มิ.ย. ๕๙ พล.อ.ไพชยนต ์ 
     คา้ทันเจริญ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- - ส าเนาพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการออกเสียงประชามติรา่งรัฐธรรมนญู     
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๔  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์   
     วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ     
  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๕  ๙ มิ.ย. ๕๙ นายอภิสัณห ์  
     เยน็บุญสง่ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี  พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๖  ๙ มิ.ย. ๕๙ น.ส.อาภรณ ์ หงส์เอก 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับการปกครอง อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

- - 

๑๔๗  ๙ มิ.ย. ๕๙ น.ส.มารียาน  ปาทาน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๘  ๑๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์   
     สมคัรชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๙  ๑๐ มิ.ย. ๕๙ พล.อ.ท. ชิตพล   
     เกษมคุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  
    พระราชบญัญตัิธรุกิจรกัษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  
    พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๐  ๑๓ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์  
     ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๑  ๑๓ มิ.ย. ๕๙ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๑๕๒  ๑๓ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
ส านักงานอัยการทหาร 

- หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๓  ๑๓ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.พุฒิพงษ์   
     ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิก าลงัพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๔  ๑๓ มิ.ย. ๕๙ ด.ต.สเุมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตั งศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๕  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ชัชสรัล  เรืองฉิม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๖  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ น.ส.รุ่งนภา   
     สวุรรณไชย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

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

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๗  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ น.ส.นภาภรณ ์  
     ใจสัจจะ 
รองเลขาธกิารวุฒิสภา 

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

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๘  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๙  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ นายณัฐชัย   
     ทิพยกาญจนรัตน ์
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์ 
  และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๐  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธิ์สนิธุ ์  
     รุง่เรอืง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๑  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๒  ๑๔ มิ.ย. ๕๙ นายยุทธนากรณ์   
     ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๓  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายภาคภูมิ   
     รุจขิจรเดช 
ประชาชน 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๔  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพ่ิมเตมิ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๕  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นางกรีะณา  สมุาวงศ ์
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตหิอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๖  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายเสฎฐวุฒ ิ  
     วงศ์เลอวฒุ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต                  
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๗  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายพิสัณห์โชค   
     รตารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตั งศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๘  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ พล.อ.รัชกฤต   
     กาญจนวฒัน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

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

๔. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                        
การเดินเรือในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๙  ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายรุ่งเพชร   
     งามพร้อม 
พนักงานราชการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือ 
  ในน่านน  าไทย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๐  ๑๖ มิ.ย. ๕๙ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๑  ๑๖ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ศรรีัตน์  งามนิสัย 
ประชาชน 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ 
๓. หนังสือประมวลกฎหมายฝ่ายข้าราชการรัฐสภา 
๔. หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๒  ๑๖ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ท.บุญเรือง   
     ผลพานชิย์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

๑. ส าเนาพระราชบัญญัตคินเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารขนสง่ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓. ส าเนาพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๔. ส าเนาพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๓  ๑๖ มิ.ย. ๕๙  น.ส.ประพิณ   
     ประดิษฐากร 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคมุประพฤติ  
  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๔  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ นายวรินทร ์  
     เทียมจรัส 
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

๑. ส าเนาพระราชบญัญตัิปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ (เลม่ ๑) 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๕  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ นายชัชวาลย์  คุณค  าช ู
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ                     
พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือรวมกฎหมายปกครอง 
๕. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาต ิ
 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๖  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎิ ์  
     กติิศรีวรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๗  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ นายชนาธิป  ตามสมัย 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนญู พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๘  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ พล.ต. กานต ์  
     รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๙  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ พล.ท.กิติกร   
     ธรรมนิยาย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๐  ๑๗ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการทวงถามหนี  พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๑  ๒๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.นิภาพรรณ   
     ไชยมงคล 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาต ิ
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได ้
    ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๓๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๒  ๒๐ มิ.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารบรหิารทนุหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ        
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตั งศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๓  ๒๐ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
ส านักงานอัยการทหาร 

๑. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปกครอง 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติจดัตั งศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผดิบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๔  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายจารกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๕  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๔. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๘๖  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายสนธยา   

     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๗  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายสมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๘  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายณัฐนิตย์   
     ไชยกิจเศรษฐ ์
ประชาชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๙  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายชุมพล  สิริครินทร ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๐  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได ้
  ปโิตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๑  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได ้
  ปโิตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๒  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
      แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๓  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได ้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. ส าเนาพระราชบัญญัตหิลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๔  ๒๑ มิ.ย. ๕๙ นายณัฐวัช   
     รุง่สิงหภาพ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)              
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๕  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ร.อ.หญิง อรินวรรณ   
     ปาตนิท ์
ประชาชน 

๑. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปกครอง 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. พระราชบญัญตัิก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๙๖  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร   
     ลาวพวน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได ้
    ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๗  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ นายสมคดิ  หอมเนตร 
ประชาชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิ 
    ได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๘  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๙  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได ้
    ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๐  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ธญัชนก   
     วิริยมงคลชัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๑  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ นายชัยพล  
     ช้างสุวรรณ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา เล่ม ๑ - ๒ อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๒  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๓  ๒๒ มิ.ย. ๕๙ น.ต.หญงิ อุลัยลักษณ์  
     ชัยโสภาณ ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๔  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ พ.ท.พิภพ  สุดาบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๕  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายเสฎฐวุฒ ิ  
     วงศ์เลอวฒุ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตวิธิีปฏิบตัริาชการทางปกครอง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการชมุนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๖  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายประหยดั   
     เสนวริัช 
กรรมาธิการ 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๓. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๗  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายสมบญุ   
     เต็งผกัทาน 
ประชาชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถานพยาบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๘  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์   
     รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  รายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๙  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายแมน  
     ตระหง่านไพบูลย ์
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ปโิตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๐  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายประเสรฐิ  สีเลิศ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๑  ๒๓ มิ.ย. ๕๙ นายกิจจา   
     สุขนิวฒัน์ชัย 
ประชาชน 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)                   

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
 

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๕ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๒  ๒๔ มิ.ย. ๕๙ นายวรีะศกัดิ ์  
     โชตวิานชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตวิ่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ      
พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  

อนุญาต 
๒๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๓  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ นายยุทธนากรณ์   
     ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๔  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ น.ส.รัมภา  เผา่สุริยะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  ปโิตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
  ภาษีเงนิได้ปโิตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๕  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ นายจารกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
-   การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

 
 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๖  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ นายสนธยา   
     สิงห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๗  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
-   ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๘  ๒๗ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัษณ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
ส านักงานอัยการทหาร 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา   
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ             
การจดัซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๙  ๒๘ มิ.ย. ๕๘ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์  
     ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิปิโตรเลียม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิภาษีเงนิได้
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๐  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นายวิสตูร   
     ธนชัยวิวฒัน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

๑. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา  

พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
๓. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การจัดซื อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๗ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๑  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๒  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ ดร. โยธนิ  มานะบญุ 
กรรมาธิการ 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                       
การจดัซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. .... 

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๓  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจดัซื อ 
  จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๔  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    การจัดซื อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  
๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิธรุกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๕  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.ดร. พิษณุ   
     คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
 
 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๘ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๖  ๒๘ มิ.ย. ๕๙ นายสมคดิ  ชัยกะเสว ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ (กนัยายน – ตุลาคม ๒๕๕๘) อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๗  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ นายพงศกร คาเชนทรพรรค 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๘  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ น.ส.นิภาพรรณ   
     ไชยมงคล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๙  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ นายบุญภัทร  ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือร่างรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)        
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

๒. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 
๓. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๐  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   
     วรมงคลชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
  พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๑  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ พล.ต.สุนทร  
     พุทชาญค้า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ              
องค์กรจัดสรรคลื่นความถีแ่ละก ากับการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๔๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๒  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถีแ่ละก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๓  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตธิุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. ส าเนาพระราชบัญญัตธิุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๔  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ นายสืบสวัสดิ ์  
     วุฒวิรดิษฐ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจดัซื อ 
  จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๕  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร   
     พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                             
การจดัซื อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  

๒. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                    
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม                    
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๖  ๒๙ มิ.ย. ๕๙ พ.ท.พุฒิพงษ์   
     ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

๑. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                            
การจดัซื อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ....  

๒. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๐ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป.  

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน  
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๓๗  ๓๐ มิ.ย. ๕๙ พล.ท.กิติกร   
     ธรรมนิยาย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                       
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม                       
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๘  ๓๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๙  ๓๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.กมลพร   
     นกจันทร ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาสารบบร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบญัญตั ิ
  แห่งชาต ิ

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๐  ๓๐ มิ.ย. ๕๙ นายสิทธวิรชัย   
     ศรีไหม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๗ อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 



๕๑ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน ๑๑ ราย 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นำมสกุล/

ต ำแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๑ ๒ พ.ค. ๕๙ 
 

น.ส.รัณชพร  กรดุวงษ ์
ข้าราชการ  
ส านักเลขาธิการ
นายกรฐัมนตร ี

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง การอ านวยความสะดวกแก่ผู้สงูอายุที่เขา้ใช ้
  บริการสวนลุมพิน ี
 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๔๒ ๓ พ.ค. ๕๙ น.ส.สิริลักษณ ์  
     เหมชาติลือชัย  
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนนิงานของส านัก 
  เลขานกุารองค์กรส ารองขา้วฉกุเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 
 

 

๒๔๓ ๓ พ.ค. ๕๙ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนนิงานของส านัก 
  เลขานกุารองค์กรส ารองขา้วฉกุเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๔ ๓ พ.ค. ๕๙ น.ส.ปรียานุช วัจนะคปุต ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตคิุ้มครองการด าเนนิงานของส านัก 
  เลขานกุารองค์กรส ารองขา้วฉกุเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๕ ๑๒ พ.ค. ๕๙ 
 

 

น.ส.รัณชพร  กรดุวงษ ์
ข้าราชการส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

๑. ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง มาตรการแก้ปญัหาเดก็นกัเรียนออกนอก 
ระบบการศึกษากลางคัน 

๒. ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง นโยบายการจัดเก็บเงินประกนัและ   
ค่าบรกิารการใช้ไฟฟ้า 

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- 
 

 

- 
 
 

 



๕๒ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นำมสกุล/

ต ำแหน่งของผู้ขอข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ (วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๖ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายภัคพล ไรแดง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา  

๑. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๗ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นางอไุรรตัน์  วิเศษฤทธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิภาษีเงนิได้ปิโตรเลียม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๕ มิ.ย. ๕๙ 
(๑ วนั) 

 

- - 

๒๔๘ ๑๙ มิ.ย. ๕๙ 
 

น.ส.รัณชพร  กรดุวงษ ์
ข้าราชการส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี 

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดกิารเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
 

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๙ ๒๖ มิ.ย. ๕๙ นายสุชาติ  พ้ืนทองค า 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

๑. ส าเนาร่างพระราชบัญญตักิารพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... 
๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิองคก์รจดัสรรคลื่นความถีแ่ละก ากับ                      

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๐ ๒๗ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ณัฐรดา  
     นาโควงศ ์
ขา้ราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตกิารพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๑ ๒๗ มิ.ย. ๕๙ ข้าราชการ กระทรวง     
การพัฒนาสังคมและ                  
ความมั่นคงของมนุษย ์

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดกิารเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 



๕๓ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๓ ราย 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่งของผู้ขอ

ข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๒ ๑๓ พ.ค. ๕๙ นางชตุิมา  บุราณ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาประวัตขิองคณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ อนุญาต 
๑๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๓ ๑๙ พ.ค. ๕๙ นายณัฐภูม ิ พลสนะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมและส าเนาบันทกึการประชมุของ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการชุมนุม 
  สาธารณะ พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๒๕๔ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ น.ส.วาสนา   
     สนุทรพิพิธ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 

 



๕๔ 
 

มีผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๒ จ านวน ๓ ราย  
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่งของ

ผู้ข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๕ ๓ พ.ค. ๕๙ ศาลแพ่ง - ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชมุของ
คณะกรรมาธิการเสริมสรา้งธรรมาภิบาลด้านพลังงาน                              
ในคณะกรรมาธกิารศกึษาตรวจสอบ เรื่องการทุจรติและ
เสริมสรา้งธรรมาภิบาล วฒุสิภา ครั งที่ ๕/๒๕๕๖ 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๙ วนั) 

- - 

๒๕๖ ๑๙ พ.ค. ๕๙ เรืออากาศเอกหญิง อรนิวรรณ 
     ปาณินท ์
ข้าราชการ ส านักตุลาการทหาร 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิคุม้ครอง
พยานในคดอีาญา พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๖) 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๗ วนั) 

- - 

๒๕๗ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ นายณฐพร  โตประยูร 
ที่ปรึกษาประธาน                     
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

อนุญาต 
๑๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๗ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๗ ราย  
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอ้มูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๘ ๒๖ เม.ย. ๕๙ นายกองเอก เปลง่ศักดิ์   
     ประกาศเภสัช 
นายกสมาคมการคา้ปุ๋ย
และธุรกิจการเกษตรไทย 
 
 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๒๒/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ในสว่นที่เกี่ยวกับกระทูถ้าม                   
ถามนายกรฐัมนตรี เรื่อง โครงการเกษตรครบวงจรในสถานการณ์                  
ภัยแล้ง โดยนายกิตติศกัดิ ์  รัตนวราหะ 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๙ ๒๗ เม.ย. ๕๙ รองศาสตราจารย ์ 
     ดร. คณิต เขียววชิัย 
รองอธิการบดี พระราชวัง                    
สนามจนัทร์ ปฏิบตัิ
ราชการแทนอธิบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๒๕/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ในสว่นที่เกี่ยวกับการพิจารณา     
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๐ ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายสรรเสริญ พลเจียก 
เลขาธกิารคณะกรรมการ
ป.ป.ช 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิในสว่นที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาถอดถอน นางสาวยิ่งลักษณ ์ ชนิวตัร ออกจาก
ต าแหนง่นายกรัฐมนตร ี

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 



๕๖ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๑ ๒๒ ม.ิย. ๕๙ 
 

นางรตันา  ศรเีหรญั 
ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๓๗/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๑๗ มิถนุายน ๒๕๕๙ ในสว่นที่เกี่ยวกับกระทูถ้าม เรื่อง 
มาตรการแกป้ัญหานกัเรียนออกนอกระบบการศกึษากลางคัน 
โดย นายวัลลภ  ตังคณารุรกัษ์ เปน็ผู้ตั งค าถาม 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๒ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ นายประธาน  ผุดผอ่ง 
ข้าราชการ ส านักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรฐัมนตร ี

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๓๘/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๓ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ 
 

นางเทียรทอง  ใจส าราญ 
นักวเิคราะหน์โยบาย            
และแผน ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัตหิน้าทีห่ัวหนา้กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๓๘/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นำมสกุล/

ต ำแหน่งของผู้ข้อมูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ/ 

ระยะเวลำที่ใช้ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๔ ๓๐ มิ.ย. ๕๙ 
 

นายประชา  ประสพด ี 
อดีตรัฐมนตรีชว่ย                       
ว่าการกระทรวงมหาดไทย 

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที ่๔๐/๒๕๕๙                    
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๕๙ ในสว่นที่เกี่ยวกบัการก าหนดวัน
แถลงเปดิส านวนระหว่างผู้กล่าวหา (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และผู้ถกู
กล่าวหา (นายประชา  ประสพดี) กรณีถอดถอนเมือ่ครั งด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากต าแหน่ง และ
พิจารณาค าขอเพ่ิมเติมพยานหลักฐานของผูถู้กกล่าวหา รวมทั ง
พิจารณาว่าจะตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อท าหน้าทีส่รุปข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมายและพยานหลกัฐานอนัจ าเป็นของคูก่รณ ี

อนุญาต 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๘ 
 

มีผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของส านักวิชาการ จ านวน ๗ ราย  
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอ้มูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๕ ๑๑ เม.ย. ๕๙ นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม เรื่อง การบริหารจัดการน  าอย่างมีประสิทธภิาพและ
ข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปญัหาอุทกภัย 

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๖ ๑๘ เม.ย. ๕๙ นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธกิารการตรวจสอบ                    
การจดัเก็บรายได้ การใช้จ่ายแผ่นดิน และการบรหิารจดัการ
ทรัพย์สินของแผน่ดนิ ๑ – ๔๔/๒๕๕๓ (ในคณะกรรมาธิการ
การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบนัการเงนิ) 

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๗ ๒๓ พ.ค. ๕๙ พลต ารวจโท วิสน ุ
     ปราสาททองโอสถ 
ผู้บัญชาการ ส านกังาน
ก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

- ส าเนารายงานวิจัย และบทสรุปผู้บริหารรายงานการวจิัย เรื่อง 
แนวทางการพฒันาระบบการบรหิารจดัการคดีในสถานตี ารวจ  

  (An Approach to Develop a Case Administration 
System in the Police Station) โดยคณะนติิศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

๒๖๘ ๒ มิ.ย. ๕๙  น.ส.ปุณฑิกา  สุทธิวไิล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชมุวฒุิสภา ครั งที ่๑๓ สมัยสามญันิติบญัญัต ิ
(เป็นพิเศษ) วนัจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๓ 

อนุญาต 
๒ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๙ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ปุณฑิกา  สุทธิวไิล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิครั งที ่๑๓/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



๕๙ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอ้มูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๐ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ น.ส.จุฑาลักษณ์   
     จ าปาทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือแผนยุทธศาสตรส์ านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ฉบับที่ ๓                      
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๑ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ นายอดศิร  ตณัสุริยวงษ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

มีผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน ๑๓ ราย  
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอ้มูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้ขอ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๒ ๑ เม.ย. ๕๙ น.ส.สาวติร ี เพชรทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ ครั งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๒๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการพิจารณา                
ร่างพระราชบัญญัติจดัตั งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง                       
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง) 

อนุญาต 
๗ เม.ย. ๕๙ 

(๗ วนั) 

- - 

๒๗๓ ๓ พ.ค. ๕๙ นางปราณ ี ตรีสมบูรณ ์
พนักงานสนับสนุน                  
การประชมุ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๒๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ในสว่นทีเ่กี่ยวกับการพิจารณา                  
ร่างพระราชบัญญัตวิิชาชีพทนัตกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๔ ๓ พ.ค. ๕๙ นายกติติศกัดิ ์ รินทะนา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในส่วนที่เกี่ยวกบั
การด าเนนิกระบวนการถอดถอน นางสาวยิง่ลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรฐัมนตรี ออกจากต าแหน่ง ตามมาตรา ๖ วรรคสอง  
ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ ประกอบมาตรา ๖๔ แหง่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี  

  ๑. ครั งที่ ๒/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕ 
  ๒. ครั งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘  
  ๓. ครั งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๙ 

(๘ วนั) 

- - 



๖๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/

ต าแหน่งของผู้ขอ้มูล 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ/ 

ระยะเวลาที่ใช้ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๕ ๑๐ พ.ค. ๕๙ นายสุระทิน  ชัยทองค า 
นักศึกษามหาวิทยาลัย   
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบรุ ี

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในส่วนที่เกี่ยวกบั
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย              
วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การด าเนินคดีแบบกลุม่) 
(ฉบับที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ดงันี                                                       
๑. ครั งที่ ๑๓/๒๕๕๗ วนัพฤหัสบดีท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗                            
๒. ครั งที่ ๓๑/ ๒๕๕๗ วันศกุร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

 ๒๗๖ ๑๙ พ.ค. ๕๙ เรืออากาศเอกหญิง 
อรินวรรณ  ปาณินท ์
ข้าราชการ  
ส านักตุลาการทหาร 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา   
ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิุ้มครองพยาน                           
ในคดีอาญา พ.ศ. ... (พ.ศ. ๒๕๔๖) ดังนี  

  ๑. ครั งที่ ๑๖ (สมัยสามญันิติบญัญตัิ) วนัศุกร์ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕     
๒. ครั งที่ ๒๔ (สมัยสามญันติบิัญญตัิ) วันศุกรท่ี์ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕                                                                                                 
๓. ครั งที่ ๓๐ (สมัยสามญันติิบัญญตัิ) เป็นพิเศษ วนัพฤหัสบดท่ีี     
    ๒๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๕  

  ๔. ครั งที่ ๒๐ (สมัยสามญัทั่วไป) วนัศกุร์ท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖  

อนุญาต 
๒๕ พ.ค. ๕๙ 

(๗ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๗  ๒๗ พ.ค. ๕๙ นายสรสิทธิ์  สนุทรเกศ
ผู้อ านวยการสถาบนั
คุ้มครองเงนิฝาก 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ                                     
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกบัการพิจารณา                           
ร่างพระราชบัญญัตธิุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. .... พ.ศ. ๒๕๕๑     
และรา่งพระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)                      
พ.ศ. .... (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดงันี้  
๑. ครั้งที่ ๕๕/๒๕๕๐ วนัพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๐  
๒. ครั้งที่ ๖๗/ ๒๕๕๐ เป็นพิเศษ วนัพุธที่ ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๐ 
๓. ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๐ วนัพุธที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๐  
๔. ครั้งที่ ๗๓/๒๕๕๐ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๕๐  

อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๕๙ 

(๔ วนั) 

- - 

๒๗๘ ๗ มิ.ย. ๕๙ นายอาชวิน   
     ชระธรีะคุปต ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิครั้งที ่๑๗/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๑๑ มนีาคม 2559 ในสว่นที่เกี่ยวกบัการพิจารณา                 
ร่างพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดคี้ามนุษย์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๙ ๙ มิ.ย. ๕๙ นายประมุท  สตูะบตุร 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ 
  ๑. ครัง้ที ่๒๖/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน 2559  
  ๒. ครัง้ที่ ๓๒/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดีที่ ๒ มถิุนายน ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๐ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิครั้งที ่๓๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๔ วนั) 

- - 



๖๓ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๑ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ นายณฐพร  โตประยูร 
ที่ปรึกษาประธาน
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิในส่วนที่เกี่ยวกบั
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วย              
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ....(พ.ศ. ๒๕๔๒) ดงันี ้

  ๑. ครัง้ที่ ๙ (สมัยสามัญนติิบัญญตัิ) วันศกุร์ที ่๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
๒. ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

๒๘๒ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ น.ส.สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิครั งที ่๑๗/๒๕๕๙ 
วันศกุร์ที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการพิจารณารา่ง
พระราชบัญญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๗ วนั) 

- - 

๒๘๓ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ นายจรัญ  ภักดีธนากุล 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนญู 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติในสว่นที่เกี่ยวกบั
กรณีเสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนญูพิจารณาวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามตริ่างรัฐธรรมนูญ       
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๖๑ วรรคสอง มีปญัหาเกี่ยวกับความ
เห็นชอบด้วยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๔ หรือไม่ ดังนี  

  ๑. ครั งที่ ๑๙/๒๕๕๙ วนัศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  
  ๒. ครั งที่ ๒๒/๒๕๕๙ วนัพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๒๔ มิ.ย. ๕๙ 

(๕ วนั) 

- - 

 
 
 



๖๔ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๔ ๒๔ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ณัฏฐากาญจน์  
     โลห่์วรีะ 
นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัต ิ              
แหง่ชาติ ในสว่นที่เกี่ยวกับการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ                                           
ว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ดงันี้ 

  ๑. ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๐ (เป็นพิเศษ) วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  ๒. ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๐ (เป็นพิเศษ) วันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
  ๓. ครัง้ที่ ๗๔/๒๕๕๐ วนัศุกร์ที่ ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐      

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๕ วนั) 

- - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๓ จ านวน ๔ ราย  
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๕ ๓ พ.ค. ๕๙ พันต ารวจโท สถติย์   
     วิชัยกุล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ                              
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....  (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๕๙ 

(๘ วนั) 

- - 

๒๘๖ ๑๐ พ.ค. ๕๙  นายสุระทิน  ชัยทองค า 
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม วิทยาเขตชลบรุ ี

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัแิกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....                 
(การด าเนินคดแีบบกลุ่ม) ((ฉบับที ่๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

อนุญาต 
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

๒๘๗ ๓ มิ.ย. ๕๙ นายรณวัตร   
     สวุรรณาภิรมย ์
ข้าราชการ 
กรมสรรพากร 
 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณามาตรการสง่เสรมิพาณิชยนาวี
ของประเทศไทย สภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 

๒. ส าเนารายงานผลการพิจารณาศกึษามาตรการสง่เสรมิพาณิชยนาวี
ของประเทศไทย 

๓. ส าเนารายงานเกี่ยวกับรวมความเหน็และข้อเสนอแนะ หนว่ยงาน 
สมาคม ชมรม และผูป้ระกอบการ ที่มตี่อการพาณิชย์นาวีของ
ประเทศไทย 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

 
 
 



๖๖ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๘ ๑๕ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ณัฐภัทร   
     ถวัลยโพธิ  
ข้าราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิการค้างาช้าง 
พ.ศ. .... ในสว่นทีเ่กี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสงวน
และคุม้ครองสตัว์ปา่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

อนุญาต 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ 

(๓ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๖๗ 
 

มีผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ จ านวน ๙ ราย  
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๙ ๒๕ เม.ย. ๕๙ นายจรงค์  กลับชนะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. แผน่พับเกี่ยวกบัอาเซียน 
๒. หนังสือศัพท์และส านวนรัฐธรรมนูญ 
 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๐ ๒๗ เม.ย. ๕๙ นายสังคม  ค ามงุคุณ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๑ ๒๙ เม.ย. ๕๙ น.ส.สว่างใจ  มนตรีพิลา
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



๖๘ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๒ ๔ พ.ค. ๕๙ น.ส.สุคนธ์พิชา  รตันะ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๓ ๑๑ พ.ค. ๕๙ น.ส.บงกช  วงษไ์ทย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๔ ๑๙ พ.ค. ๕๙ นายณธกร   
     เมธาวรศิากุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบัญญัตแิหง่ชาติ   
  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาองักฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

อนุญาต 
๑๙ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



๖๙ 
 

ล ำดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล/
ต ำแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลำที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๕ ๓๑ พ.ค. ๕๙ นายวิชัย  สิงห์ชอบ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธิการสามญัประจ าสภานิตบิัญญตัิ   
  แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

๒. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
๓. หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
๔. หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
  รฐัสภา (ภาษาองักฤษ) 

๕. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย – อังกฤษ) 

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๖ ๑ มิ.ย. ๕๙ นางสวุรรณ ี หุตายน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรูปแบบหนงัสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากรในวงงาน 
รัฐสภา (ภาษาอังกฤษ) 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๗ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.สิริญา  กรอบพุดซา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อคณะกรรมาธกิารสามัญประจ าสภานติิบญัญตัิ   
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบบัภาษาอังกฤษ) 

 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 

 



๗๐ 
 

มีผู้ขอขอ้มูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๑ จ านวน ๒๑ ราย  
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๘ ๑๑ เม.ย. ๕๙ นายขวัญชัย 
     ปฏิมาหงส์ทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกิจ การพาณิชย์ และ
อุตสาหกรรม วฒุิสภา เรื่อง การบรหิารจดัการน้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ 
และขอ้เสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปญัหาอทุกภัย 

อนุญาต 
๑๑ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๙ ๑๘ เม.ย. ๕๙ นางยุวดี  รปูขจร 
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชมุคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิการเดินเรือในน่านน้ าไทย                   
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 
 

๓๐๐  ๒๗ เม.ย. ๕๙ น.ส.วลักษณ์พรรณ 
     แสงสีทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                      
ร่างพระราชบัญญัติการรบัขนทางอากาศระหวา่งประเทศ พ.ศ. ....  

๒. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยความผดิบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 
 

๓๐๑  ๒๗ เม.ย. ๕๙ น.ส.เรณ ู สุนทรประพัตสร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาค าสั่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและ 
  การใช้พ้ืนที ่

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 
 

๓๐๒  ๒๘ เม.ย. ๕๙ นายปรญิญา แสงแก้วเขียว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชมุคณะกรรมาธิการ
วิสามญัร่างพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผดิเกีย่วกับ
คอมพิวเตอร ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. ..... 

อนุญาต 
๒๘ เม.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 



๗๑ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๓ ๓ พ.ค. ๕๙ นางจิรฐัยาภรณ ์
     แสงอาทติย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิปา่ชุมชน พ.ศ. .... สภานิตบิัญญัตแิห่งชาติ 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๔ ๔ พ.ค. ๕๙ นางศริิภรณ์ เตลผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวดักระบี่ 
ในคณะกรรมาการศึกษาการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถา่นหนิ จังหวัด
กระบี ่ครั งที่ ๑/๒๕๕๙ วนัพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๔ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๕ ๑๒ พ.ค. ๕๙ น.ส.ภัสส์กุญช ์
     พงษ์ศรานนท ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการการพาณิชย์                      
ในคณะกรรมาธกิารการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิจ านวน ๒ ครั ง 

  ๑. ครั งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
  ๒. ครั งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

อนุญาต  
๑๒ พ.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๖ ๖ มิ.ย. ๕๙ น.ส.สุมาล ี นาเอก 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการสัมมนา เรื่อง “พลังงานไทย พ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน เพื่อกา้วสู ่AEC” ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน                           
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 



๗๒ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๗ ๘ มิ.ย. ๕๙ นายณัฐพล  สิงห์สริิสิทธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษา 
  การตั งถิน่ฐานการผังเมือง สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๘ ๙ มิ.ย. ๕๙ นายวันนพ  ศรีประภาภรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา                           
ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติรา่งรฐัธรรมนูญ พ.ศ. .... 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ(ครั งที่ ๑ - ๘) 

 

อนุญาต 
๙ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐๙ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ภัทราพร  มูณ ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ครั งที่ ๑๔/๒๕๕๘          
วันจนัทร์ที่ ๘ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๑๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑๐ ๑๓ มิ.ย. ๕๙ นายปรญิญา   
     แสงแก้วเขียว 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ....             
ครั งที ่๒ และ ครั งที่ ๗ – ครั งที่ ๙ 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑๑ ๒๐ มิ.ย. ๕๙ น.ส.ปัทมาภรณ์  ชูสกุล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ ์เรือ่ง แนวทางการพัฒนาลุ่มน  ายม 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



๗๓ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๑๒ ๒๒ มิ.ย.๕๙  นายวฒุิชัย สีละสุนทเลิศ 
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร “เตรยีมความ
พร้อมเพื่อเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธป์ระเดน็ค าถามเพ่ิมเติมของ
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิของคณะกรรมาธกิารวิสามญัพจิารณา
ศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเหน็เพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท ารา่งรฐัธรรมนูญ วนัศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย.๕๙ 

(๑ วนั) 

  

๓๑๓ ๒๒ มิ.ย.๕๙ น.ส.ภัทราพร มูณ ี
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางบกในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิครั งที่ ๒๖/๒๕๕๘ วันจนัทร์ที ่
๑๔ กนัยายน ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย.๕๙ 

(๑ วนั) 

  

๓๑๔ ๒๒ มิ.ย.๕๙ นางจิรฐัยาภรณ ์ 
     แสงอาทติย ์
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตปิ่าชุมชน พ.ศ. .... อนุญาต 
๒๒ มิ.ย.๕๙ 

(๑ วนั) 

  

๓๑๕ ๑๘ เม.ย.๕๙  น.ส.ศรญัวรรณ  
     โชตนิิมติคุณ  
ผู้พิพากษา ศาลอาญา 
 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธกิารการตรวจสอบ                       
การจดัเก็บรายได้การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และการบรหิารจัดการ
ทรัพย์สินของแผน่ดนิ ในคณะกรรมาธิการการเงนิ การคลัง                      
การธนาคารและสถาบนัการเงิน วฒุิสภา ครั งที ่๑/๒๕๕๔                       
วันองัคารที่ ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ 

อนุญาต 
๒๑ เม.ย.๕๙ 

(๔ วนั) 

  

 
 



๗๔ 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล/
ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๑๖ ๔ พ.ค.๕๙ นายมนัส ภักดิ์ภูวดล  
ผู้พิพากษา ศาลแพ่ง 

๑. ส าเนารายงานพิจารณาศกึษาของคณะอนุกรรมาธิการพัฒนา 
ส่งเสริม ตรวจสอบพลังงานเพ่ือความเป็นธรรมของประชาชนใน
คณะกรรมาธิการการพลังงาน วฒุิสภา 

๒. ส าเนารายชื่อคณะอนกุรรมาธกิารและที่ปรกึษาคณะอนุ
กรรมาธิการพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบพลังงานเพ่ือความเป็น
ธรรมของประชาชนในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วฒุิสภา 

อนุญาต 
๑๑ พ.ค.๕๙ 

(๘ วนั) 

  

๓๑๗ ๑๙ พ.ค.๕๙ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย 
เลขาธกิารส านักงาน
ผู้ตรวจการแผน่ดนิ  

- ส าเนารายงานการประชุม (ชวเลข) บันทกึการประชุม และสรุปผล
การประชมุ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. .... 
และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

อนุญาต 
๒๓ พ.ค.๕๙ 

(๕ วนั) 

  

๓๑๘ ๓๐ พ.ค.๕๙ นายสรสิทธิ์ สนุทรเกศ 
ผู้อ านวยการสถาบนั
คุ้มครองเงนิฝาก 

- ส าเนาบนัทึกการประชุม ส าเนารายงานการประชุม และส าเนา
เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัธิุรกิจสถาบนัการเงนิ พ.ศ. .... 
(พ.ศ.๒๕๕๑) และร่างพระราชบัญญัตธินาคารแห่งประเทศไทย 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ((ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

อนุญาต 
๒ มิ.ย.๕๙  
(๔ วนั) 

  

 


