
อนุญาต ไม่อนุญาต อนุญาตบางส่วน รวม

๑ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๕ ๔.๑๖ ๒๕  -  -  - 

๒ อดีตสมาชิกวุฒิสภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๕ ๑.๓๙ ๕  -  -  - 

๓ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ ๔๓ ๑๑.๙๑ ๖๖  -  -  - 

๔ บุคคลในวงงานรัฐสภา ๑๘๙ ๕๒.๓๕ ๓๓๑  -  -  - 

๕ ศาล ๑ ๐.๒๘ ๑  -  -  - 

๖ หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๑๐ ๒.๗๗ ๒๓  -  -  - 

๗ หน่วยงานราชการภายใน ๖๔ ๑๗.๗๓ ๗๙  -  -  - 

๘ นิสิต/นักศึกษา ๔ ๑.๑๑ ๖  -  -  - 

๙ ประชาชน/ส่ือมวลชน ๓๐ ๘.๓๑ ๗๐  -  -  - 

๓๖๑ ๑๐๐ ๖๐๖  -  -  - รวม

ล าดบั ผู้ขอขอ้มลูขา่วสาร
จ านวน 
(ราย)

คิดเป็น
ร้อยละ

รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
(เรื่อง)

(๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ขอ ในไตรมาสที่ 4 

 ไตรมาสที่ 4 (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 โดยแยกประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้ ดังนี้
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 361 ราย 



ร้อยละ ๔.๑๖

ร้อยละ ๑.๓๙

ร้อยละ ๑๑.๙๑

ร้อยละ ๕๒.๓๕
ร้อละ ๐.๒๘

ร้อยละ ๒.๗๗

ร้อยละ ๑๗.๗๓

ร้อยละ ๑.๑๑

ร้อยละ ๘.๓๑

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน 2559)                                        
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สมาชิกสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ
อดีตสมาชิกวุฒสิภา/อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรรมาธิการ/อนกุรรมาธกิาร
บุคคลในวงงานรฐัสภา
ศาล
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการภายใน
นิสิต/นักศึกษา
ประชาชน/สื่อมวลชน

ร้อยละ 4.16

ร้อยละ 1.39
ร้อยละ 11.91

ร้อยละ 52.35

ร้อยละ 0.28

ร้อยละ 2.77
ร้อยละ 17.73

ร้อยละ 1.11

ร้อยละ 8.31

แสดงประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต
บำงส่วน

(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)
๑ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ/ ร่างพระราชบัญญัติ ๑๓๘ ๒๙๗ - -

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 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช .... 
๑.๘ ส าเนาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๙ หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๐ หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการพจิารณา
        ร่างพระราชบัญญัติ
๑.๑๑ ส าเนาเอกสารเกีย่วกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
        พทุธศักราช ๒๕๕๐
1.12 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
1.13 หนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 

         พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
๑.๑๓ ส าเนาสารบบร่างกฎหมายทีผ่่านการพจิารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใหบ้ริการข้อมูลข่าวสารแกผู้่ขอ 
ตามมาตรา ๑๑ แหง่พระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน ๖๐๖ เร่ือง แยกประเภทข้อมูลข่าวสารได้  ๗ ประเภท ดังนี้ 

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต
บำงส่วน

(รำย) (เรื่อง) (เรื่อง) (เรื่อง)

๒ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวุฒิสภา/ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๗ ๑๒ - -
สมาชิกวุฒิสภา/ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒.๑ ส าเนาบัตรประจ าตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.2 ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
      ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.3 ส าเนาทะเบียนประวัติของอดีตสมาชิกสภานิติบัญัติแห่งชาติ

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

๔ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาของคณะกรรมการสามัญ/ ๑๗ ๒๓ -  -
คณะกรรมาธิการวิสามัญ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะท างาน
๔.๑ ส าเนารายงานการประชุม
๔.๒ ส าเนาบันทึกการประชุม

๕ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑๒ ๑๖๘ - -
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 หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติแห่งชาติ
       (ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ. 2559

๖ ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ ๖ ๗ - -
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๑ หนังสือสรุปผลงานประจ าปี
๖.๒ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)
      พุทธศักราช ๒๕๕๗
๖.๓ หนังสือประมวลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับเบื้องต้น)

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร



จ ำนวน อนุญำต ไมอ่นุญำต
อนุญำต

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

๖.๔ หนังสือรวมกฎหมายปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๕ หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
๖.๖ หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๖.๗ หนังสือวุฒิสภากับงานกล่ันกรองกฎหมาย (ฉบับสมบูรณ์)
๖.๘ หนังสือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๑๐ หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝ่ายรัฐสภา
๖.๑๑ หนังสือรวมระเบียบ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖.๑๒ หนังสือคู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖.๑๓ หนังสือข้อบังคับสโมสรรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖
๗ ข้อมูลข่าวสารอื่น ๔๘ ๙๖ - -

๗.๑ วารสาร จลุนิติ/สารวุฒิสภา
๗.๒ หนังสือศัพท์และส านวนข้อบังคับการประชุม
๗.๓ หนังสือศัพท์และส านวนรัฐธรรมนูญ
๗.๔ หนังสือเรียนรู้ศัพท์กับกฎบัตรอาเซียน

๗.๕ ส าเนาสรุปมติคณะรัฐมนตรี
๗.๖ หนังสือรวมค าส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๗.๗ หนังสือรูปแบบหนังสือราชการและชือ่ต าแหน่งบุคลากรในวงงานรัฐสภา
      (ฉบับภาษาอังกฤษ)
๗.๘ ส าเนาดัชนีสารบัญกฎหมายไทย
๗.๙ ส าเนาระเบียบปฏบิัติในการควบคุม เก็บรักษา และใช้งาน  
     เอกสารทางราชการที่เป็นชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) 
     ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
7.10 ส าเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
7.11 ส าเนาระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภยัในบิเวณรัฐสภา
7.12 ส าเนาข้อมูลรายชื่อผู้บริหารและข้อมูลสถานภาพ /รายงาน
        ด้านการเงินบริษัทฮัทชิสัน จ ากัด ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙
๗.12 ส าเนาค าส่ัง คสช. มาตรา ๔๔ ให้จดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        ๑๕ ปี โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย

๓๖๑ ๖๐๖  -  -รวม

ล ำด
บั ประเภทขอ้มลูขำ่วสำร



จ ำนวน (รำย)

ประเภทข้อมูลข่ำวสำร



ล ำดับที่ ส ำนัก จ ำนวน (รำย) จ ำนวน (เรื่อง)
๑ ส ำนักประชำสัมพันธ์ 10 12
๒ ส ำนักบริหำรงำนกลำง 8 13
๓ ส ำนักวิชำกำร 5 6
๔ ส ำนักกำรประชุม 22 23
๕ ส ำนักกรรมำธิกำร ๑ 11 14
๖ ส ำนักกรรมำธิกำร ๒ 4 6
๗ ส ำนักกฎหมำย 292 514
๘ ส ำนักภำษำต่ำงประเทศ 3 10
๙ ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 6 8

361 606รวม

(๑ กรกฎำคม - ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙) ของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตำมมำตรำ ๑๑ ของพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

โดยแยกกำรให้บริกำรจำกส ำนักต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นผู้อนุญำตให้ข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้    

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้ขอ ในไตรมำสที่ ๔
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สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แยกตามส านักผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสาร

จ ำนวน (รำย)

จ ำนวน (เรื่อง)



 
 

รายงานผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ไตรมาสที่ ๔ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รวมทั้งหมด มีผู้ขอข้อมูลจ านวน 361 ราย 606 เร่ือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน ๒๙๒ ราย 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๔ ก.ค. ๕๙ นายสมคดิ  ชัยกะเสว ี
ประชาชน 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที ่13 ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 2559) 
2. วารสาร จุลนิติ ปีที่ 1๒ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙) 
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙) 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒  ๔ ก.ค. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จลุนติ ิปีที ่13 ฉบบัที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 2559) อนุญาต 
๔ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓  ๕ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที ่13 ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 2559) 
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)   
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔  ๕ ก.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

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

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

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

3. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิการรับขนคนโดยสารทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕  ๕ ก.ค. ๕๙ พล.ต.พิเชษฐ์  คงศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตั้งศาลอทุธรณค์ดชี านญัพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๘  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตกิารบริหารทนุหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖  ๖ ก.ค. ๕๙ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗  ๗ ก.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                   
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบบัที่ ..)             
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘  ๗ ก.ค. ๕๙ นาวาตร ีวทิวัส  แจง้นภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิีพิจารณา 
  คดีเยาวชนและครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙  ๗ ก.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐  ๘ ก.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
8 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑  ๘ ก.ค. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาระเบียบปฏิบัติในการควบคุม เก็บรักษา และใช้งาน 
เอกสารทางราชการที่เป็นชั้นความลับ (ลับ ลับมาก ลับที่สุด) 
ของวุฒิสภา/สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

อนุญาต 
8 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒  ๘ ก.ค. ๕๙ พล.ท.กิติกร  ธรรมนิยาย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมกิจการฮัจย ์พ.ศ. ๒๕๒๔ อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓  ๘ ก.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทนุหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติคุม้ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

5. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการรบัขนคนทางถนนระหวา่งประเทศ                  
พ.ศ. ๒๕๕๗  

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

๑๔  ๘ ก.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๘ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕  ๑๑ ก.ค. ๕๙ นายพรเทพ  อัครวรกุลชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖  ๑๑ ก.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิิภัณฑ์  
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- - หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเป็นมาในการพิจารณา   
  พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘                     

อนุญาต 
1๑ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗  ๑๑ ก.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
1๑ ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘  ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.อ.สกล  ชืน่ตระกูล 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙  ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายสุรพล  ทิพย์เสนา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐  ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายไพบูลย์   
     สถาปนาวิสุทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑  ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒  ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.ท.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



- ๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓  ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายยุทธ  ลิมป์ศิระ 
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔  ๑๒ ก.ค. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์         
     ไพรรีะย่อเดช 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรปุสาระส าคญัประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕  ๑๒ ก.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ     
ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
4. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตกิารบรหิารทนุหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
12 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖  ๑๓ ก.ค. ๕๙ น.ส.หทัยรตัน์  นิลศร ี
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับสโมสรรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗  ๑๓ ก.ค. ๕๙ พล.ท.วีระศักดิ ์ นาทะสิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘  ๑๓ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘                     

อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙  ๑๓ ก.ค. ๕๙ นายนัฎฐกลป์  
     ปฏิพัชวรากรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๐  ๑๓ ก.ค. ๕๙ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. หนงัสือสรปุสาระส าคัญประวัตแิละความเป็นมาในการพิจารณา      
    พระราชบญัญตัิหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘              

อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๑  ๑๔ ก.ค. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
14 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๒  ๑๔ ก.ค. ๕๙ นายเขมชาติ   
     คณาภูเศรษฐ ์
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากบัการประกอบกิจการ

อนุญาต 
14 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

วิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

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

๓๓  ๑๕ ก.ค. ๕๙ พ.ท.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
15 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๔  ๑๕ ก.ค. ๕๙ น.ส.สุกัญญา  สิรกิิจวณิชย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
15 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๕  ๒๕ ก.ค. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์        
     ไพรรีะย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) อนุญาต 
25 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๖  ๒๕ ก.ค. ๕๙ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
25 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๗  ๒๕ ก.ค. ๕๙ น.ส.นิภาพรรณ  ไชยมงคล 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา   
     พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
25 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๘  ๒๕ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 

อนุญาต 
25 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๓๙  ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

1. หนังสือข้อบงัคับของรัฐสภาว่าดว้ยเครื่องแบบสมาชกิรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 

2. หนังสือสิทธิประโยชนข์องสมาชิกรัฐสภา 
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  
4. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๘  
5. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
26 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๐  ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
26 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๑  ๒๖ ก.ค. ๕๙ นายอัครพิสุทธ์   
     โกเศยะโยธนิ 
ประชาชน 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อนุญาต 
26 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๒  ๒๖ ก.ค. ๕๙ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
26 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๓  ๒๗ ก.ค. ๕๙ นายสิทธิชัย  ศรีไหม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๗ 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
27 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๔  ๒๗ ก.ค. ๕๙ พ.ต.ท.ปุณณวิช   
     อรรคนันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
27 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



- ๑๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔๕  ๒๗ ก.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
27 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๖  ๒๗ ก.ค. ๕๙ นายเอกรินทร์   
     ลัทธศักย์ศริ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
27 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๗  ๒๘ ก.ค. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
28 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๘  ๒๘ ก.ค. ๕๙ นายเขมชาติ   
     คณาภูเศรษฐ ์
ประชาชน 

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

อนุญาต 
28 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๔๙  ๒๘ ก.ค. ๕๙ นายบุญญภัทร ์ ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา  
    พระราชบญัญตัิหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
28 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๐  ๒๘ ก.ค. ๕๙ นายแมน   
     ตระหง่านไพบูลย ์
ประชาชน 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
28 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๑  ๒๘ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ต.ก าพล   
     โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา    
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
28 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๒  ๒๙ ก.ค. ๕๙ นายเสฎฐวุฒ ิ วงศ์เลอวฒุิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๓  ๒๙ ก.ค. ๕๙ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการ

จัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๔  ๒๙ ก.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

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

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๕  ๒๙ ก.ค. ๕๙ นายจิรพันธ์  ทองบญุเรือง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๖  ๒๙ ก.ค. ๕๙ น.ต.วิทวัส  แจ้งนภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตวิิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

2. ส าเนาพระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์                    
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

3. ส าเนาพระราชบัญญัตหิลักประกันสขุภาพแห่งชาติ                      
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๗  ๒๙ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 
3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๘  ๒๙ ก.ค. ๕๙ นายราเมศ  ลิ่มสกุล 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๕๙  ๒๙ ก.ค. ๕๙ นายเกรียงศักดิ์   
     วรมงคลชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา   
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๐  ๒๙ ก.ค. ๕๙ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัและความเป็นมาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิกองทุนยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๑  ๒๙ ก.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
29 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๒  ๑ ส.ค. ๕๙ ผศ.วิวฒัน์ชัย  กุลมาตย ์
กรรมาธิการ 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติสญัชาต ิพ.ศ. ๒๕๐๘ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
3. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่ผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๓  ๑ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๖๔  ๑ ส.ค. ๕๙ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ   

อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๕  ๑ ส.ค. ๕๙ นายวิทยา ฉายสุวรรณ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๖  ๑ ส.ค. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธ์สนิธุ ์ 
     รุง่เรอืง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๗  ๑ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๖๘  ๑ ส.ค. ๕๙ นายอรญั  พนัธุมจนิดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 

อนุญาต 
1 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๙  ๒ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
  และครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๐  ๒ ส.ค. ๕๙ นายสนธิยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน 
  และครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๑  ๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.ฐติิมา  คะชะเสน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๒  ๒ ส.ค. ๕๙ นายสถิรภาค  อ่อนวิเชียร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิกองทุนยตุิธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
2. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูฉบับลงประชามติ  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๓  ๒ ส.ค. ๕๙ นายธนพล  ผลพาณิชย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูฉบับลงประชามติ  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๔  ๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.ประพิณ   
     ประดิษฐากร 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๕  ๒ ส.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   

ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชน                
และครอบครวั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๘) 

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๖  ๒ ส.ค. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา      
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๗  ๒ ส.ค. ๕๙ นายเทอดชัย  เพ่งไพฑูรย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา  

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๗๘  ๒ ส.ค. ๕๙ พล.อ.รัชกฤต   
     กาญจนวฒัน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม - สิงหาคม 25๕๘) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเป็นมาในการพิจารณา  

พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาพระราชก าหนด 
    การน าคนต่างด้าวมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๙  ๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.กษมา  สขุนวิัฒน์ชัย 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   
ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....) 

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

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

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๐  ๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนงัสือขอ้บงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิพ.ศ. 2557 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
2 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๑  ๓ ส.ค. ๕๙ นายพิสัณห์โชค  รตารุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนญู  
 

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๒  ๓ ส.ค. ๕๙ พ.อ.สุวรรณชัย  ชะเอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๓  ๓ ส.ค. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.สานติ  
     บญุยะวุฒกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๑๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๔  ๓ ส.ค. ๕๙ นายนพดล  สะวิคามนิ 
อนุกรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๕  ๓ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๖  ๓ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล  วังศิริจนัทร ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ                                                                   

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๗  ๓ ส.ค. ๕๙ พ.ต.ต.ปุณณวิช  
อรรคนันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                
ศาลเยาวชนและครอบครวั และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๘  ๓ ส.ค. ๕๙ นายประณีน  เฟื่องอารมณ์
อนุกรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๘๙  ๓ ส.ค. ๕๙ นายจักรพันธ์  ใจงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 
 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
  พระราชบญัญตัิกองทุนยตุธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๐  ๓ ส.ค. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๑  ๓ ส.ค. ๕๙ น.ส.ฐติตะวนั  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว)  
    พุทธศกัราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๒  ๓ ส.ค. ๕๙ น.ส.ปรียาภรณ์  ดวงพิกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๓  ๓ ส.ค. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ  
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔2 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิศาล

เยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

5. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ   

อนุญาต 
3 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

๙๔  ๔ ส.ค. ๕๙ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
4 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๕  ๕ ส.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
5 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๖  ๕ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
5 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๗  ๘ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
8 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๙๘  ๘ ส.ค. ๕๙ นายสุกฤษฎิ ์ กติิศรีวรพนัธุ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน  25๕๙) 
3. หนังสือร่างรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว)  
   พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ..) พุทธศกัราช .... 

อนุญาต 
8 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๙๙  ๙ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘   อนุญาต 
9 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๐  ๙ ส.ค. ๕๙ นายศิริชัย  สาครรตันกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
    พระราชบญัญตัิหลกัประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
9 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๑  ๙ ส.ค. ๕๙ นายบวร  บญุลพ 
ข้าราชการ ส านักงาน
อัยการสูงสดุ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ 

7. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
9 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๒  ๙ ส.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙) 

อนุญาต 
9 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๓  ๙ ส.ค. ๕๙ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
9 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๔  ๑๐ ส.ค. ๕๙ นายชัชวาล  วังศิริจนัทร ์
กรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
10 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๕  ๑๐ ส.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
10 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๖  
 

๑๐ ส.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์พล   
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
10 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๗  ๑๑ ส.ค. ๕๙ ดร.สกลรัตน์  รตันดิลก 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณา
ความแพ่ง (ฉบบัที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
11 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๐๘  ๑๑ ส.ค. ๕๙ พล.ร.อ.จักรชัย  ภู่เจรญิยศ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ
 

- ส าเนาพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พ.ศ. ๒๔๘๕ อนุญาต 
11 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๐๙  ๑๑ ส.ค. ๕๙ นายพงศ์พิพัฒน ์  
    บัญชานนท ์
สื่อมวลชน 

- ส าเนาบนัทึกการลงคะแนนของสมาชกิสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ 
 

อนุญาต 
11 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๐  ๑๖ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
16 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๑  ๑๖ ส.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
16 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๒  ๑๖ ส.ค. ๕๙ นายเผ่าพันธุ์  ชอบน้ าตาล 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
16 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๓  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายเดช  อิงคสิทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๔  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๕  ๑๗ ส.ค. ๕๙ น.ส.ภมรมาศ  จิตรอ าพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๖  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายสืบศกัดิ ์ วุฒวิรดิษฐ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาต ิ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๗  ๑๗ ส.ค. ๕๙ ดร.สุชาดา  เมฆรุง่เรืองกุล 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    สถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๑๘  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นางศรีวัลลภา   
     อนันทกรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๙  ๑๗ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคดิ  เลิศไพฑูรย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๐  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายภูวเรศ  สมพร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๑  ๑๗ ส.ค. ๕๙ นายภูศักดิ์  ธรรมศาล 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....  

2. วารสาร วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม - 
มิถุนายน 25๕๙ 

3. จุลสาร ออกเสียงประชามต ิ

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๒  ๑๘ ส.ค. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๓  ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๔  ๑๘ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร                
ก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๕  ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๖  ๑๘ ส.ค. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ มาตรา ๔๔                            
  ให้จดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๕ ปี โดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๗  ๑๘ ส.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๒๘  ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

- - 



- ๒๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร                  
ก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
พ.ศ. ....  

(๑ วนั) 

๑๒๙  ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร                  
ก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๐  ๑๘ ส.ค. ๕๙ นายกติติพงศ ์ เฉลิมศรีสขุ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาก าหนดการประชมุของคณะกรรมาธิการ อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๑  ๑๙ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศวิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร                  
ก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๒๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๒  ๑๙ ส.ค. ๕๙ นายเลิศสนิ   
     สวุรรณปทุมเลศิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕9) 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา         
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๓  ๑๙ ส.ค. ๕๙ นายสิทธโิชค  
     คลอ้ยแสงอาทิตย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  
4. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 

อนุญาต 
19 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๔  ๒๒ ส.ค. ๕๙ น.ส.คริษฐา  ดาราศร 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
22 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๕  ๒๓ ส.ค. ๕๙ นายจิริทธิ์พล   
     ภูวไชยจีรภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๖  ๒๓ ส.ค. ๕๙ น.ส.ระวีวรรณ  ศรประทุม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยการรักษาความปลอดภัย                              
ในบริเวณรฐัสภา 

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๗  ๒๓ ส.ค. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี 2๕๕๘  อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๓๘  ๒๓ ส.ค. ๕๙ นายภูวเรศ  สมพร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 
 

- - 

๑๓๙  ๒๓ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ อคัรภรณ ์ 
     แสงเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. หนังสือรวมค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๐  ๒๓ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๑  ๒๓  ส.ค. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๒  ๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
-  

อนุญาต 
24 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๓  ๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ส.พัชณียา  คณานุรักษ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. วารสาร จุลนิติ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม - เมษายน 25๕๙) 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 2559) 

อนุญาต 
24 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๔  ๒๔ ส.ค. ๕๙ น.ส.ปรียาภรณ์  ดวงพิกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
24 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๕  ๒๔ ส.ค. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี  ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
24 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๔๖  ๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.ฑิฆัมพร  ฝาชัยภูม ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนดการ 
    น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๗  ๒๕ ส.ค. ๕๙ พ.ต.อ.สมควร  พ่ึงทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนดการ 
    น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๘  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนด 
  การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๔๙  ๒๕ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคดิ  เลิศไพฑูรย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
3. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕9) 
4. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนด 

การน าคนตา่งด้าวมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๐  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์ วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 2559) 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                  

วิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๑  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๒  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายสมชาย  สหนนัท์พร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
๒๕ ส.ค. ๕๙ 

  

๑๕๓  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๔  ๒๕ ส.ค. ๕๙  นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๕  ๒๕ ส.ค. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนด 

การน าคนตา่งด้าวมาท างานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๖  ๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชก าหนด 
  การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๗  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายมนชุญ์  วฒันโกเมร 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจติอล อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๘  ๒๕ ส.ค. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ  
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
  ร่างพระราชบญัญตัิการทวงถามหนี ้พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๕๙  ๒๕ ส.ค. ๕๙ น.ส.อรุณ ี อนิทร์จุ้ย 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
25 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๖๐  ๒๖ ส.ค. ๕๙ ศ.ดร.สมคดิ  เลิศไพฑูรย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๑  ๒๖ ส.ค. ๕๙ นายศักรินทร์  พนัสมตน 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
 

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๒  ๒๖ ส.ค. ๕๙ ร.ต.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบญัญตัิจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕8 

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖๓  ๒๖ ส.ค. ๕๙ น.ส.ศรรีัตน์  งามนิสัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๔  ๒๖ ส.ค. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๖๕  ๒๖ ส.ค. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๖  ๒๖ ส.ค. ๕๙ นายณิริศ  เสอืยัน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนารายงานคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิ
วิธีพิจารณาคดีทุจรติและประพฤติมชิอบ พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
    วธิีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤตมิิชอบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
26 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๗  ๒๙ ส.ค. ๕๙ น.ส.ระวีวรรณ  ศรประทุม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวงงานสภานิตบิัญญัต ิ
  แห่งชาต ิ(ฉบับสมบูรณ์) พ.ศ. ๒๕๕๙   

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๘  ๑ ก.ย. ๕๙ พ.ต.ท.ประสิทธิ์สนิธุ ์  
     รุง่เรอืง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๖๙  ๑ ก.ย. ๕๙ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๐  ๑ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๑  ๑ ก.ย. ๕๙ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ                   
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๒  ๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๓  ๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐติิยา  คะชะเสน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘   อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๔  ๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘   อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๗๕  ๑ ก.ย. ๕๙ นายสัตยา  อรุณธาร ี
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๖  ๑ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์  ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘   อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๗  ๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตยิาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๗๘  ๑ ก.ย. ๕๙ นายศักดิ์ชัย  ธนบญุชัย 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
๑ ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๙  ๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
  

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๐  ๒ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๑  ๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.จารึก   
     อารีราชการณัย ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติกองทนุยุตธิรรม พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. ส าเนาพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที ่๒)                 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๒  ๒ ก.ย. ๕๙ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ้าม 
  เรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๓๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๓  ๒ ก.ย. ๕๙ นายชานนท์  บญุรัชกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที ่๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
3. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวตัิและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมนุเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

6. ดชันีสารบญักฎหมายไทย 
7. หนังสือรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการบริหารราชการแผ่นดนิ 

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๔  ๒ ก.ย. ๕๙ น.ท.สมพล  มหาสิงห ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  หา้มเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. .... 

อนุญาต 
2 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๕  ๓ ก.ย. ๕๙ น.อ.หนึ่ง  กาญจนนัมพะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๖  ๕ ก.ย. ๕๙ นาวาเอกหญงิ จติศิร ิ 
     สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
5 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๗  ๖ ก.ย. ๕๙ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
อดีตสมาชิกวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๘  ๖ ก.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๘๙  ๖ ก.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

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

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
สถาบนัการพยาบาลแห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. ....  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๐  ๖ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๑  ๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.อศิรวรรณ   
     นลิประพันธ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๒  ๖ ก.ย. ๕๙ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถุนายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๓  ๗ ก.ย. ๕๙ พล.อ.ต.รังสรรค ์  
     พ่ึงจติตต์น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 2559) 
4. ส าเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๔  ๗ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 2559) 
2. ส าเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๕  ๗ ก.ย. ๕๙ นายนพดล  สะริคามัน 
อนุกรรมาธิการ 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๖  ๗ ก.ย. ๕๙ นายฐนกรศิน์  รตันพงศ์กวี 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

๑๙๗  ๗ ก.ย. ๕๙ น.ส.ประพิณ   
     ประดิษฐากร 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. ส าเนาเอกสารเปรียบเทียบรัฐธรรมนญู 
 

อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๘  ๗ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๑๙๙  ๗ ก.ย. ๕๙ นายรัฐสกิา  จุรีมาศ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช านัญพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
7 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๐  ๘ ก.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 2559) อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๑  ๘ ก.ย. ๕๙ นายเลิศสนิ   
     สวุรรณปทุมเลศิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 2559) 

อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๒  ๘ ก.ย. ๕๙ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดชี านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2.  ส าเนาพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. วารสาร จุลนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓  (พฤษภาคม - มถิุนายน 2559) 

อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๓  ๘ ก.ย. ๕๙ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๔  ๘ ก.ย. ๕๙ พ.จ.อ.วัชรนิทร์   
     จันทร์หลา้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมการลงทนุ พ.ศ. ๒๕๒ 
2. ส าเนาพระราชบัญญตัปิระกอบธรุกจิขอ้มูลบตัรเครดติ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
3. ส าเนาบัญชอีุตสาหกรรมที่ต้องส่งเสริมการลงทุน  

อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๕  ๘ ก.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์ วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
8 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๖  ๙ ก.ย. ๕๙ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๗  ๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.สุนทร  พุกชาญคา้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๘  ๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๐๙  ๙ ก.ย. ๕๙ นายภูวน  อุน่จันทร ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  คุมประพฤต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๐  ๙ ก.ย. ๕๙ นายศรายุธ  รตันเทพ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๑  ๑๒ ก.ย. ๕๙ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน์   
     ไพรรีะย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
12 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๒  ๑๒ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
12 ก.ย. ๕๙ 

(1 วนั) 

- - 



- ๔๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๓  ๑๒ ก.ย. ๕๙ นายอรญั  พนัธมจนิดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
12 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๔  ๑๓ ก.ย. ๕๙ นายชัยพร  ทบแป 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๕  ๑๓ ก.ย. ๕๙ ร.อ.วรศักดิ์  แสงจัตรุัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสิทธิประโยชนข์องสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๖  ๑๓ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีคา้มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๗  ๑๓ ก.ย. ๕๙ พล.ร.อ.ชัชวาลย์   
     อัมระปาล 
กรรมาธิการ 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม - มถินุายน  25๕๙) 
 

อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๑๘  ๑๓ ก.ย. ๕๙ พล.ต.ท.สมคดิ  บุญถนอม 
กรรมาธิการ 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๙  ๑๓ ก.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙ 
3.  หนงัสือสรปุสาระส าคญัประวตัแิละความเปน็มาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
13 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๐  ๑๔ ก.ย. ๕๙ ร.อ.จองชัย  วงศ์ทรายทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๑  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายวนัชัย  ศารทลูทัต 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๒  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๓  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายจักรพันธ์  ใจงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๔  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๕  ๑๔ ก.ย. ๕๙ พล.อ.ต.รังสรรค ์  
     พ่ึงจติตต์น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1 .หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
3. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๖  ๑๔ ก.ย. ๕๙ ศ.ดร.อัมพร  ธ ารงลกัษณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๗  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ....  

๒๒๘  ๑๔ ก.ย. ๕๙ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๒๙  ๑๔ ก.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
    พระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดคี้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
14 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๐  ๑๕ ก.ย. ๕๙ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. .... 

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

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๔๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

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

๒๓๑  ๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐติิชญา  วีระชาล ี
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๒  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายช านาญ  ทรงศร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๓  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์  ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๔  ๑๕ ก.ย. ๕๙ ศ.ดร.อัมพร  ธ ารงลกัษณ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕7 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕8 
 

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๕  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  

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

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรบัปรงุการยกเวน้เงนิได้จากการโอนกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี่าตอบแทน)  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๖  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายวฒันชัย  หนูเสมียน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา   
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๗  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

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

๒๓๘  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายณัฐวศักดิ์   
     พุทธจกัรวาล 
สื่อมวลชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  

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

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

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๓๙  ๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

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

๒๔๐  ๑๕ ก.ย. ๕๙ พ.อ.ธีรเดช  เบญจาพิกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรบัปรงุการยกเวน้เงนิได้จากการโอนกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี่าตอบแทน)  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๑  ๑๕ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส  แจง้นภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๒  ๑๕ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ภาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  

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

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

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

(มาตรการปรบัปรงุการยกเวน้เงนิได้จากการโอนกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี่าตอบแทน)  

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

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ   
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

๒๔๓  ๑๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฐติิกา  บวัค า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๔  ๑๕ ก.ย. ๕๙ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๕  ๑๖ ก.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๖  ๑๖ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส  แจง้นภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา    
  พระราชบญัญตัแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๗  ๑๖ ก.ย. ๕๙ นายวรีะศกัดิ ์ โชตวิานชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๘  ๑๖ ก.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร   
     ลาวพวน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๔๙  ๑๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.สมสกุล  ลขินะกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕7 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๐  ๑๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.สุภามาศ  สมิาจารย์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๕ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๑  ๑๙ ก.ย. ๕๙ พล.ต.นภพล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา  

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

อนุญาต 
19 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๒  ๑๙ ก.ย. ๕๙ นางพิมพ์ณัฐชยา   
     โชตริติกลุ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
19 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๓  ๒๐ ก.ย. ๕๙ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๔  ๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.กาญจนกรณ์  
     อนิทบนัต ีเลิศลอย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๖ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๕  ๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ร.ต.หญิง ภณินท์ทิพย์ 
     สาตราภัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๖  ๒๐ ก.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการปรบัปรงุการยกเวน้เงนิได้จากการโอนกรรมสทิธิ์
หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มคี่าตอบแทน)  

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

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. .... 

7. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๗ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๗  ๒๐ ก.ย. ๕๙ นายสนธยา  สิงหบ์ุฐนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ           
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๘  ๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.ญานิกา  เฟื่องฟุ้ง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม - เมษายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๕๙  ๒๐ ก.ย. ๕๙ นายอรรถพร   
     จันทร์สวุรรณ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศส าหรับ 
  อตุสาหกรรมเปา้หมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๐  ๒๐ ก.ย. ๕๙ นางรมัภา  เผ่าสรุิยะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๑  ๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๘ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๒  ๒๐ ก.ย. ๕๙ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาขอ้มูลรายชื่อผู้บริหารและข้อมูลสถานภาพ /รายงาน 
  ดา้นการเงินบริษัทฮัทชิสนั จ ากดั ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
20 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๓  ๒๑ ก.ย. ๕๙ นายภาคภูมิ  เปี้ยปลูก 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
21 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๔  ๒๑ ก.ย. ๕๙ น.ส.ฑิฆัมพร  ฝาชัยภูม ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ อนุญาต 
21 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๕  ๒๑ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
21 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๖  ๒๑ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิ
    ส่งเสริมการลงทนุ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
21 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๗  ๒๒ ก.ย. ๕๙ น.ท.พิภพ  สุดาบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
22 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๕๙ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๘  ๒๒ ก.ย. ๕๙ พล.อ.สมเจตน์  บุญถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่ารก่อ
การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
22 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๖๙  ๒๒ ก.ย. ๕๙ นายพูลศักดิ์  ดีมาก 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติก าลังพลส ารอง พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตริาชบัณฑติยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
22 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๐  ๒๒ ก.ย. ๕๙ ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร   
     ลาวพวน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
22 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๑  ๒๖ ก.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

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

 

อนุญาต 
26 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๐ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๒  ๒๗ ก.ย. ๕๙ นายขวัญชัย  โชติพันธ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
27 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๓  ๒๗ ก.ย. ๕๙ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
27 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๔  ๒๗ ก.ย. ๕๙ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
27 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๕  ๒๗ ก.ย. ๕๙ นายชัยวฒัน ์  
     ควรประกอบกิจ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
27 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๖  ๒๗ ก.ย. ๕๙ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

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

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
27 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๑ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ      
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

๒๗๗  ๒๘ ก.ย. ๕๙ พ.ต.หญงิ ศริิลักษณ ์ 
     รุจวิฒันพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส าหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....  

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

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

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๘  ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายฉตัรพิสุทธิ ์  
     โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๗๙  ๒๘ ก.ย. ๕๙ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



- ๖๒ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๐  ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายสุกฤษฎิ ์ กติิศรีวรพนัธุ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๑  ๒๘ ก.ย. ๕๙ น.ส.ตวงพร  จุลตามระ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัตหิลักประกนัทางธรุกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๒  ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายจิริทธิ์ผล   
     ภูวไชยธรีภัทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสาร จลุนติ ิปีที่ ๑๓ ฉบบัที ่๓ (พฤษภาคม - มิถนุายน 25๕๙) 
 

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๓  ๒๘ ก.ย. ๕๙ น.อ.จิระชัย  ผดุผ่อง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๔  ๒๘ ก.ย. ๕๙ นายชัชวาล  วังศิริจนัทร ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา  
  พระราชบญัญตัิหลกัประกนัทางธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 



- ๖๓ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๕  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. ส าเนาค าวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ  

อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๖  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๗  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายวิทวัส  แจง้นภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๘  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายปราโมทยค์ริษฐ             
     ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมค าสัง่คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ   อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๘๙  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชบัญญัตธินาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้า   
  แห่งประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๐  ๒๙ ก.ย. ๕๙ นายเรืองชัย   
     จินตรุง่เรอืงชัย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสาร จุลนิต ิปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม - มถิุนายน 25๕๙) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 

พระราชบัญญัตแิรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
29 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๔ - 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ - นามสกุล/ต าแหน่ง 

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ / ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. ที่ส่ง

ข้อมูลให้ผู้ขอ/
ระยะเวลาที่ใช้

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน / 

เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๑  ๓๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.ดลยา  ชมพูศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือประมวลกฎหมายการบริหารราชการฝา่ยรัฐสภา  
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  
    พ.ศ. ๒๕๕๗ 

อนุญาต 
30 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

๒๙๒  ๓๐ ก.ย. ๕๙ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญประวัติและความเป็นมาในการพิจารณา 
พระราชบัญญัติจดัตัง้ศาลอทุธรณ์คดีช านญัพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. ส าเนาพระราชบัญญัตคิ่าตอบแทนผูเ้สียหาย และค่าทดแทน
และคา่ใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
30 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๖๕ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๐ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

293 1 ก.ค. ๕๙ ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ์

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่41/2559 วันศกุร์ที ่1 กรกฎาคม 2559 ในสว่นที่
เกี่ยวกบักระทู้ถาม เรื่อง แนวคิดการยกเลิกสวัสดกิาร                 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุโดยนายวัลลภ  ตังคณานรุักษ์                          
เป็นผูต้ั้งค าถาม ถามนายกรฐัมนตรวี่าการกระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลต ารวจเอก อดุลย์  
แสงสิงห์แก้ว) 

อนุญาต 
4 ก.ค. 59 

(4 วนั) 

- - 

294 14 ก.ค. 59 ส านักงาน ก.พ.ร - ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่42/2559 วันศกุร์ที ่8 กรกฎาคม 2559 ในสว่นที่
เกี่ยวกบักระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินงานของหนว่ยงาน                   
ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดย                  
นายเจตน ์ศิรธรานนท ์เป็นผูต้ั้งค าถาม ถามรองนายกรัฐมนตร ี
(นายวิษณ ุ เครืองาม) 

อนุญาต 
14 ก.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 

295 28 ก.ค. 59 นายประชา  ประสพด ี
อดีตรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่45/2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 
ระเบียบวาระ เรื่องดว่น การประชุมสภานิตบิัญญตัิแหง่ชาติ 
เพ่ือด าเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา  ประสพดี     

อนุญาต 
28 ก.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๖ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกจากต าแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับการแถลงเปดิส านวน
ตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ และการแถลงคดัค้านโตแ้ย้ง
ค าแถลงปดิส านวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ
ของผู้ถกูกล่าวหา   

296 8 ส.ค. 59 พลตรี เฉลิมชนม ์  
     ดวงกลาง 
ข้าราชการ ศนูย์ปฏิบตัิการ
นายกรฐัมนตร ี

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่48/2559 วันศกุร์ที ่5 สงิหาคม 2559 เรื่อง
นโยบายเรียกคา่เสียหาย ในโครงการจ าน าข้าวรัฐบาล 
นางสาวยิ่งลักษณ ์ ชนิวตัร โดย นายสมชาย  แสวงการ 
เป็นผูต้ั้งค าถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 

อนุญาต 
8 ส.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 

297 11 ส.ค. 59 นายประชา  ประสพด ี
อดีตรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่49/2559 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 
2559 ระเบียบวาระเรื่องดว่น การประชุมสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิเพ่ือด าเนนิกระบวนการถอดถอน นายประชา  
ประสพด ี เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกจากต าแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การซักถามเพิม่เติมในประเด็นตามญัตติของสมาชิกสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิ

อนุญาต 
11 ส.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๗ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

298 22 ส.ค. 59 นายประชา  ประสพด ี
อดีตรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่49/2559 วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ 
เพื่อด าเนินกระบวนการถอดถอน นายประชา  ประสพด ี 
เมื่อครัง้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีชว่ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ออกจากต าแหน่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การแถลงการณป์ิดส านวนดว้ยวาจาของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. และของผูถู้กกล่าวหา 

อนุญาต 
22 ส.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 

299 25 ส.ค. 59 พลโท ภาน ุ พรหมดเิรก 
ผู้รับมอบอ านาจ จาก                
พลอากาศเอก สุก าพล  
สุวรรณทตั 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน การประชมุสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ
เพื่อด าเนินกระบวนการถอดถอน พลอากาศเอก สุก าพล  
สุวรรณทตั เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกจากต าแหนง่ ในสว่นที่เกี่ยวกับการ
แถลงเปดิส านวนตามรายงานและความเห็นของ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติ 
และการแถลงคัดค้านโตแ้ย้งค าแถลงเปิดส านวนหรือ
รายงานพร้อมความเหน็ของคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติของผู้ถกูกล่าวหา 

อนุญาต 
25 ส.ค. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๘ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

300 9 ก.ย. 59 พลโท ภาน ุ พรหมดเิรก 
ผูร้ับมอบอ านาจจาก                
พลอากาศเอก สุก าพล  
สุวรรณทตั 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่57/2559 วันศกุร์ที ่9 กนัยายน 2559 ระเบียบ
วาระเรื่องดว่น การประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาติ เพื่อ
ด าเนินกระบวนการถอดถอน พลอากาศเอก สุก าพล  
สุวรรณทตั เมื่อครั้งด ารงต าแหน่งรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ออกจากต าแหนง่ ในสว่นที่เกี่ยวกับการ
ซักถามเพ่ิมเติมในประเด็นตามญตัตขิองสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิโดยคณะกรรมาธิการ ซักถาม 

อนุญาต 
9 ก.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 

301 9 ก.ย. 59 ดร.อารักษ์  พรหมณ ี
อธิบดีกรมการจัดหางาน 

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ                     
ครั้งที ่52/2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 
ระเบียบวาระเรื่องด่วน พระราชก าหนดการน าคนต่างดา้ว
มาท างานกบันายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 
คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ 

อนุญาต 
9 ก.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 

 302 22 ก.ย. 59 พลต ารวจเอก วัชรพล 
     ประสารราชกิจ 
ผู้รับมอบอ านาจจาก 
นายประชา  ประสพด ี

- ส าเนาวิดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิกรณี
ถอดถอน นายประชา ประสพดี เมื่อครั้งด ารงต าแหนง่
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากต าแหน่ง 
ดังนี ้
1) ครั้งที่ 45/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 

2559 การแถลงเปิดส านวนตามรายงานและ
ความเหน็ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของ นายประชา  

อนุญาต 
22 ก.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๖๙ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

ประสพด ีผู้ถกูกล่าวหา และการแถลงคัดค้านโตแ้ย้ง
ค าแถลงเปิดส านวนหรือรายงานพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอนายประชา  ประสพดี                  
ผู้ถูกกล่าวหา 

    2) ครัง้ที่ 49/2559 วนัพฤหัสบดีที ่11 สิงหาคม    
2559 การซกัถามประเด็นตามที่สมาชิกสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิได้เสนอต่อคณะกรรมาธิการซักถาม                    
โดยคณะกรรมาธิการ ซักถาม 

    3) ครัง้ที่ 50/2559 วนัพฤหัสบดีที ่18 สิงหาคม 
2559 การรบัฟังค าแถลงการณ์ปดิส านวนดว้ยวาจา
ของผูแ้ทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้ถกูกล่าวหา และ
นายประชา  ประสพสุข ถูกกล่าวหา 

 
 
 
 
 

 
 
 



- ๗๐ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน ๘ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

303 13 ก.ค. 59 น.ส.ศิริพร  พุดซ้อน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารการเดนิทางไปศึกษาดงูาน ณ อ าเภอเบตง 
และอ าเภอบันนังสตา จังหวดัยะลา ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์                              
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 

อนุญาต 
13 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

304 21 ก.ค. 59  น.ส.ชญานชุ   
     ศริิพรเพิ่มศกัดิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบ้าน                                     
  ของสมาชิกสภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิ

อนุญาต 
21 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

305 17 ส.ค. 59 น.ส.เบญจมาศ  
     ปิยะไพร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบ้าน                                     
ของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
17 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

306 19 ส.ค. 59 น.ส.กันยาพร   
     รอดพิทักษ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน                                     
ของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
19 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 



- ๗๑ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

307 26 ส.ค. ๕๙ น.ส.กรนิกา  สรุพิพิธ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนสมรสของคู่สมรส
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

อนุญาต 
26 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

308 30 ส.ค. 59 นายมนตร ี 
     เศรษฐรุจ ิ
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรสมาชิกสภานติบิัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

309 16 ก.ย. 59 น.ส.กรณกิา  สุรพิพิธ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน                                     
ของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

310 28 ก.ย. ๕๙ น.ส.ธดิา  เจษฎาชวีิน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาประวัตขิองอดตีสมาชิกสภานติิบญัญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
28 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 



- ๗๒ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน ๕ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

311 15 ก.ค. 59 นายตน้พงศ์  
     ตั้งเติมทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคณะกรรมาธิการวุฒิสภา อนุญาต 
15 ก.ค. 59 

(1 วนั) 
- 

- - 

312 15 ก.ค. 59 น.ส.กนศิ  สามารถ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ขอค้นข้อมูลเอกสารประกอบการพิจาณาในการประชุม
คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2556  

อนุญาต 
15 ก.ค. 59 

(1 วนั) 
- 

- - 

313 29 ก.ค. 59 นายอลนกรณ์   
     ค าดว้ง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสืออ านาจหน้าที่สภานิติบัญญตัิแห่งชาติ                               
ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

2. หนังสืออ านาจหน้าที่สมาชิกวุฒิสภา ตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
15 ก.ค. 59 

(1 วนั) 
- 

- - 

314 1 ก.ย. 59 นางอุษา  เขียวรัมย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมิน                     
ความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการบริหารงาน                         
ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 
5 จังหวัดภาคใต้ 

อนุญาต 
1 ก.ย. 59 

(๑ วนั) 

- - 



- ๗๓ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

315 21 ก.ย. 59 นางฤทัยรัตน์   
     มาลากุล ณ อยธุยา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาหนังสือร้องเรียน เรื่อง ขอให้ส่งบันทึกผลการพิจารณา      
ของคณะกรรมาการ ป.ป.ช.  

อนุญาต 
15 ก.ค. 59 

(1 วนั) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๔ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลขา่วสารของส านักการประชุม  จ านวน ๒๒ ราย 
 

ล าดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

316 ๔ ก.ค. ๕๙ น.ส.รัณชพร  กรุดวงษ ์
ข้าราชการ ส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง ปญัหาการลักลอบคา้สัตว์ป่า อนุญาต 
4 ก.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

317 ๕ ก.ค. ๕๙ นายสุชาติ  พ้ืนทองค า  
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตทิี่คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  อนุญาต 
5 ก.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

318 ๖ ก.ค. ๕๙ นายสุชาติ  พ้ืนทองค า  
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
6 ก.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

319 ๒ ส.ค. ๕๙ นางพวงผกา วรศิลป ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิถาบนัการพยาบาล 
  แห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
2 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

320 ๒ ส.ค. ๕๙ คุณรัณชพร  กรุดวงษ ์
ข้าราชการ ส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี
 
 

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง แนวทางการบริหารจดัการ 
  ปญัหาการบุกรกุพื้นที่นคิมสร้างตนเอง 

อนุญาต 
2 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๗๕ - 
 

ล าดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

321 ๙ ส.ค. ๕๙ นางสาวปิยาภา ตรีศร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิถาบนัการพยาบาล 
  แห่งสภากาชาดไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
9 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

322 ๑๗ ส.ค. ๕๙ นางสาวยุพา แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
17 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

323 ๑๗ ส.ค. ๕๙ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
17 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

324 ๒๓ ส.ค. ๕๙ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา    
  พ.ศ. .... 

อนุญาต 
23 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

325 ๓๐ ส.ค. ๕๙ นางสาววมิินตรา ลือขนุทด 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตวิิธีพิจารณาคดีทุจรติและ 
  ประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
30 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 

326 ๓๑ ส.ค. ๕๙ นางสาวศริิพร แซ่ลี ้
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมประมวล   
  รัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
31 ส.ค. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๗๖ - 
 

ล าดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

327 ๕ ก.ย. ๕๙ น.ส.รัณชพร  กรุดวงษ ์
ข้าราชการ ส านักเลขาธกิาร
นายกรฐัมนตร ี

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง ความคืบหน้าการด าเนินการ 
  เรียกค่าเสียหาย กรณีทุจรติการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 
  (จีทูจี) 

อนุญาต 
5 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

328 ๕ ก.ย. ๕๙ นายตน้พงศ์  ตัง้เติมทอง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตทิี่คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ  อนุญาต 
 5 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

329 ๖ ก.ย. ๕๙ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. .... อนุญาต 
6 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

330 ๖ ก.ย. ๕๙ น.ส.ยุพา  แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. .... อนุญาต 
6 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

331 ๗ ก.ย. ๕๙ นายภภัฏ ไชยาค า  
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
  ร่างรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อนุญาต 
7 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

332 ๑๓ ก.ย. ๕๙ นายสุชาติ พื้นทองค า 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. ....  อนุญาต 
13 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๗๗ - 
 

ล าดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

332 ๑๔ ก.ย. ๕๙ นางสาวยุพา แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

๑. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจดัท าแบบจ าลอง
ด้านเครดิต) 

๒. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล
รัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับปรุงการ
ยกเว้นเงนิได้จากการโอนกรรมสิทธิห์รือสทิธิ
ครอบครองในอสังหารมิทรพัย์) 

อนุญาต 
14 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

334 ๒๐ ก.ย. ๕๙ นางสาวยุพา แซจอหอ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

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

อนุญาต 
20 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

335 ๒๐ ก.ย. ๕๙ น.ส.อมรรัตน์  
     สังเคราะหธ์รรม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
20 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

336 ๒๘ ก.ย. ๕๙ นางสาวสุมาลัย 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญตัิแหง่
กฎหมายที่เกี่ยวกบัความรับผิดในทางอาญาของผู้แทน
นิติบคุคล พ.ศ. .... 

อนุญาต 
28 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 



- ๗๘ - 
 

ล าดับที่ 
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 
ชื่อ – นามสกุล/ต าแหน่ง

ของผู้ขอข้อมลู 
ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ/ 
ระยะเวลาที่ใช้ 

(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

337 ๒๙ ก.ย. ๕๙ นางอไุรรตัน์ วเิศษฤทธิ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามติ พ.ศ. .... อนุญาต 
29 ก.ย. 59 

(1 วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๙ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๑  จ านวน  ๑๑ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

338 5 ก.ค. ๕๙ น.ส.ศิริภรณ์  เตลผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนนิโครงการโรงไฟฟ้า                 
ถ่านหิน จังหวดักระบี ่

อนุญาต 
5 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

339 7 ก.ค. ๕๙ นางจิรฐัยาภรณ ์
     แสงอาทติย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการพิจารณาศึกษาโครงการจัดการน้ าเสีย         
เขตควบคุมมลพิษ จังหวดัสมุทรปราการ 

2. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ศึกษาและตดิตามตรวจสอบโครงการจดัการน้ าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จงัหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา ส่วนที่ ๑ 

3. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ศึกษาและตดิตามตรวจสอบโครงการจดัการน้ าเสียเขต
ควบคุมมลพิษ จงัหวัดสมุทรปราการ วุฒิสภา ส่วนที่ 2 

อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

340 4 ส.ค. ๕๙ นางจิรฐัยาภรณ ์
     แสงอาทติย ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทง่ทะเลและชายฝัง่                     
ในคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาตแิละวิ่งแวดล้อม                        
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
7 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 



- ๘๐ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

341 18 ส.ค. ๕๙ นายวิสุทธิ์  จันมณ ี
ที่ปรึกษาด้านตลาด
ตราสารหนี้ ปฏิบัติ
ราชการแทน
ผู้อ านวยการ
ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง 

- ส าเนารายงานการประชุมและส าเนาบันทกึการประชมุ                   
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ                      
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
18 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

342 23 ส.ค. ๕๙ น.ส.ศศกิานต์   
     พรามจร 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

343 23 ส.ค. ๕๙ นางฤทัยรัตน์   
     แก้วปาน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุสภา 

- ส าเนาบทสรุปผูบ้ริหารรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัศึกษาและตดิตามการแกไ้ขปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา 

อนุญาต 
23 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 
 

- - 

 
 
 



- ๘๑ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

 344 30 ส.ค. ๕๙ นายพิวัฒน์  สามวัง 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภานติิบญัญตัิ
แห่งชาต ิ

อนุญาต 
30 ส.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

345 6 ก.ย. 59 นายสุทธิพล  
     ทวีชัยการ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ              
การรบัขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....                     
(พ.ศ. 2556) 

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิการ
เฉลี่ยความเสียหายทัว่ไปจากภยันตรายในการเดินเรือ 
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2547)         

อนุญาต 
6 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

346 9 ก.ย. 59 นางศริิภรณ์  เตลผล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการศกึษา                        
การด าเนนิโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวดักระบี ่ 

อนุญาต 
9 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

347 15 ก.ย. 59 นายเอกชัย 
     บดุสีนนท ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชมุ
คณะกรรมาธิการวิสามญัร่างพระราชบัญญตัิแกไ้ขเพ่ิมเติม
ประมวลรัษฎา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
15 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 



- ๘๒ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

 348 16 ก.ย. 59 พันต ารวจโท สานนท ์
     เลศิสุโภชวณิชย ์
ผู้ช านาญการ
ประจ าตวัสมาชกิ   
สภานิติบัญญตัิแห่งชาต ิ

- ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
16 ก.ย. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๘๓ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๒  จ านวน ๔ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

349 ๙ ส.ค. ๕๙ 
 

นายกษมา อุบาลี 
นักศึกษา                          
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิต 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง พ.ศ. .... (พ.ศ. ๒๕๔๒) 

อนุญาต 
๑๑ ส.ค. ๕๙ 

(๓ วัน) 
 

-  - 

350 ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
 
 

บริษัทยูไนเต็ด  
อินฟอร์เมชั่น  
ไฮเวย์ จ ากัด  
 

- ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๕๙ 

(๕ วัน) 
 

- - 

351 ๒๖ ส.ค. ๕๙ 
 

นางสาวปภาณิน  
     สุขสืบนุช 
นักศึกษา 
สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

- ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับท่ี ..)                  
พ.ศ. .... ((ฉบับท่ี ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๕๙ 

(๖ วัน) 
 

- - 

 
 



- ๘๔ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

352 ๑๒ ก.ย. ๕๙ 
 

ศาลอาญา - ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมของ
คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการต ารวจ วุฒิสภา 
เร่ือง การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการสอบสวนและ
พิจารณาคดี บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด 
กับพวก หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเล่ียงค่าภาษีอากร 

อนุญาต 
๑๗ ก.ย. ๕๙ 

(๖ วัน) 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๘๕ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักภาษาต่างประเทศ  จ านวน ๓ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

353 8 ก.ค. ๕๙ นายธงไท  
     ไชยหิรญัการ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภา 
2. หนังสือเรียนรูศ้ัพท์กับกฎบัตรอาเซียน 
3. หนังสือรปูแบบหนังสือราชการและชื่อต าแหน่งบุคลากร  
  ในวงงานรฐัสภา (ภาษาอังกฤษ) 

4. หนังสือ The Senate 
5. หนังสือ Rules of Procedure of the Senate B.E. 2551 
6. หนังสือขอ้บังคับการประชุมวฒุิสภา (ไทย - อังกฤษ) 
7. แผ่นพับเกี่ยวกับอาเซียน 
8. หนังสือศัพทแ์ละส านวนรัฐธรรมนูญ 

อนุญาต 
8 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

354 14 ก.ค. 59 นายสนัน่  ศิริบรูณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือประมวลจริยธรรมและวินัยขา้ราชการรัฐสภา อนุญาต 
14 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

355 25 ก.ค. ๕๙  น.ส.สัจจรตัน  
     พิชิตปัจจา 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือ The Senate อนุญาต 
25 ก.ค. ๕๙ 

(๑ วนั) 

- - 

 
 



- ๘๖ - 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข  จ านวน ๖ ราย 
 

ล าดับที่ 
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.) 

356 12 ก.ค. 59 นายทรงวฒุิ  ศรธีรรม 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญตัิแห่งชาติ ครั้งที ่
35/2559 เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ                       
การให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
15 ก.ค. 59 

(4 วนั) 

- - 

357 16 ส.ค. 59 นายวิสุทธิ์  จันมณ ี
ที่ปรึกษาด้านตลาด
ตราสารหนี้ ปฏิบัติ
ราชการแทน  
ผู้อ านวยส านักงาน 
บริหารหนี้สาธารณะ 

- ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
พิจาณาร่างพระราชบัญญัตกิารบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... 
(พ.ศ. 2548) 

อนุญาต 
17 ส.ค. 59 

(2 วนั) 

- - 

358 25 ส.ค. 59 นายเรืองทรัพย์  
     โฆวนิทะ 
กรรมการผู้จดัการ 
บริษัทยูไนเตด็                          
อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ 
จ ากัด 
 

- ส าเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกบัการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิงค์การจัดสรรคลื่นความถี่และ
ก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... (พ.ศ. 2553) 

อนุญาต 
30 ส.ค. 59 

(6 วนั) 

- - 



- ๘๗ - 
 

ล าดับที่ 
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.) 

359 26 ส.ค. 59 น.ส.ปภานนิ   
     สุขสบืสุข 
นักศึกษา สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบิหาร
ศาสตร ์

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิในสว่นทีเ่กี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพ่ิมเตมิประมวล
กฎหมายอาญา ฉบบัที่ .. (พ.ศ. 2558) 

อนุญาต 
30 ส.ค. 59 

(5 วนั) 

- - 

360 5 ก.ย. 59 นายสุทธิพล 
     ทวีชัยการ 
เลขาธกิาร
คณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริม                     
การประกอบธรุกิจ
ประกนัภัย 

1. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ในสว่นทีเ่กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิการรับขนของทางถนน
ระหว่างประเทศ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2556) 

2. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ในสว่นทีเ่กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหารเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป
จากภยันตรายในการเดินเรอื พ.ศ. .... (พ.ศ. 2543) 

อนุญาต 
9 ก.ย. 59 

(5 วนั) 

- - 

361 14 ก.ย. 59 น.ส.สาธนิี   
     ช านาญเสือ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ ในส่วน
ท่ีเกี่ยวกบัการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจดัตัง้ศาล
อาญาคดีทุจรติและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

2. ส าเนารายงานการประชมุวุฒสิภา ในสว่นทีเ่กี่ยวกับการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิวธิีพิจารณาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
19 ก.ย. 59 

(6 วนั) 

- - 
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