
สรุปการให้บริการ 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561)  

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ 
 

 

สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ
3%

หน่วยงานราชการภายนอก/
รัฐวิสาหกิจ

3%กรรมาธิการ/อนกุรรมาธิการ
26%

บคุคลในวงงานรัฐสภา
39%

หน่วยงานศาล
1%

หน่วยงานราชการภายใน
16%

นิสติ/นกัศกึษา
1%

ประชาชน/สือ่มวลชน
11%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

บุคคลในวงงานรัฐสภา หน่วยงานศาล หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา ประชาชน/สื่อมวลชน



ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้บริการข้อมลูข่าวสารแก่ผู้ขอ 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 384 ราย รวมทั้งหมด 747 เรื่อง 

แยกประเภทข้อมูลขา่วสารได้ 6 ประเภท ดังน้ี 
 

ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

1 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณารา่งรัฐธรรมนูญ/ 
ร่างพระราชบัญญัติ ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 1.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำนติิบญัญตัแิห่งชำติ 
 1.2 ส ำเนำบนัทึกกำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
1.3 ส ำเนำวดีิทัศนก์ำรประชุมสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 

ในส่วนทีเ่กี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงรัฐธรรมนญู/ 
ร่ำงพระรำชบัญญัต ิ

1.4 ส ำเนำร่ำงพระรำชบัญญัต ิ
1.5 ส ำเนำพระรำชก ำหนด 
1.6 หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
1.7 หนงัสือสรปุสำระส ำคญั ประวัตแิละควำมเปน็มำ 

ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
1.8 ส ำเนำข้อมูลกฎหมำยเกี่ยวกับวงงำนรัฐสภำ  
 

307 611   

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
2.1 ส ำเนำบัตรประชำชนสมำชิกสภำนิตบิัญญตัแิหง่ชำติ 
2.2 ประวตัิสมำชกิวฒุิสภำ 
 

5 6   

3 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการพิจารณาของคณะกรรมาธกิาร
สามัญ/คณะกรรมาธิการวสิามัญ/คณะอนุกรรมาธิการ/และ
คณะท างาน 
3.1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมำธกิำรสำมัญ/

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั และคณะอนุกรรมำธิกำร  
3.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุคณะกรรมำธกิำร/ 

คณะอนกุรรมำธิกำร 
 

4 4   

      



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
4.1 ส ำเนำพระรำชบญัญตั ิ
4.2 หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำญำจกัรไทย  

พุทธศักรำช 2560 
 

10 12   

5 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
5.1 หนงัสือรวมกฎหมำยประจ ำปี 
5.2 หนงัสือข้อบังคบักำรประชุมสภำนิตบิัญญัตแิหง่ชำติ 

พ.ศ. 2560 
 

7 16   

6 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
7.1 วำรสำรจุลนิต ิ
7.2 สำรบบกระทู้ถำม 
7.3 กฎกระทรวงแบ่งสว่นรำชกำร 
7.4 กำรปฏิรูปกำรเมือง 
7.5 กำรยืน่บัญชีทรัพย์สิน 
 

50 98   

 รวมทั้งหมด 384 747 - - 

 
 (หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมลูมากกว่า 1 ประเภท) 
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 ๆ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 1

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

จ านวน (ราย) จ านวน (เร่ือง)



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร จ านวน 384 ราย รวมทั้งหมด 747 เรื่อง ดังนี ้

 

ล าดับ ผู้ขอข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การเปิดเผย (เรื่อง) 
อนุญาต ไม่

อนุญาต 
อนุญาต
บางส่วน 

1 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 10 2.6 11 - - 

2 กรรมาธิการ / อนกุรรมาธกิาร 100 26.04 191 - - 

3 บุคคลในวงงานรัฐสภา 151 39.32 308 - - 

4 หนว่ยงานศาล 3 0.78 7 - - 

5 หนว่ยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ 13 3.39 19 - - 

6 หนว่ยงานราชการภายใน 62 16.15 102 - - 

7 นิสิต/นกัศึกษา 5 1.3 9 - - 

8 ประชาชน / สื่อมวลชน 40 10.42 100 - - 

 รวม 384 100 747 - - 

 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขา่วสาร มากท่ีสุด 3 ล าดับ ดังน้ี 

 ล าดับที่ 1 บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 ล าดับที่ 2 กรรมาธิการ / อนุกรรมาธกิาร 

 ล าดับที่ 3 หน่วยงานราชการภายใน 



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แยกการให้บริการส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตใหข้้อมูลข่าวสาร 
จากทั้งหมด 18 ส านัก มกีารให้บริการจ านวน 9 ส านัก โดยแยกไดด้ังนี ้

 
 

ล าดับ ส านัก 
จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(เรือ่ง) 

1 ส ำนักประชำสัมพันธ ์ 3 3 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 4 4 

3 ส ำนักวิชำกำร 4 4 

4 ส ำนักกำรประชมุ 12 33 

5 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 16 29 

6 ส ำนักกรรมำธกิำร 2 4 6 

7 ส ำนักกฎหมำย 332 657 

8 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 6 6 

9 ส ำนักกรรมำธกิำร 3 3 5 

 รวม 384 747 
 

 
การให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ล าดับ ดังน้ี 
  

ล ำดับที ่1 ส ำนักกฎหมำย มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 332 รำย 

ล ำดับที ่2 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 มีกำรอนุญำตขอ้มูลขำ่วสำร จ ำนวน 16 รำย 

ล ำดับที ่3 ส ำนักกำรประชมุ มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 12 รำย 
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ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนภูมิการให้บริการจากส านักต่างๆ ซ่ึงเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 ส านัก

จ านวน (ราย) จ านวน (เรื่อง)



ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561) ของปีงบประมาณ 2562 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 384 ราย 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 ราย รวมทั้งหมด 3 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 

29 พ.ย. 61 
 

นายจักรพันธ์  กิ่งแกว้ 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

-  ส าเนาวดีิทัศนก์ารประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ  
ครั้งที ่80/2561 วันศกุร์ที ่23 พฤศจิกายน 2561  
ร่างพระราชบัญญัติกองทนุน้ ามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
29 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

2 29 พ.ย. 61 นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

-  ส าเนาวดีิทัศนก์ารประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั้งที่ 81/2561 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง รายงานการประชมุเรือ่งอนุสญัญาองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 

อนุญาต 
29 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

3 26 ธ.ค. 61 นางต้องใจ  สุทัศน์ ณ อยุธยา 
หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 

-  ส าเนาวดีิทัศนก์ารประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 
ครั้งที่ 89/2561 เป็นพิเศษ วนัพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 
เรื่อง รายงานการประชมุเรือ่งร่างพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองแรงงานงานในงานประมง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
26 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

 

 

 

 



2 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง  จ านวน 4 ราย รวมทั้งหมด 4 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 26 ต.ค. 61 
 

น.ส.รุ่งเรือง  กล่อมรอด 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
26 ต.ค. 61 

(1 วนั) 
 

- - 

2 29 ต.ค. 61 
 

น.ส.จารวุรรณ  ชินเขวา้ 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
29 ต.ค. 61 

(1 วนั) 
 

- - 

3 19 พ.ย. 61 
 

น.ส.มันทนา   
     เอกลัคนารตัน ์
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
19 พ.ย. 61 

(1 วนั) 
 

- - 

4 20 พ.ย. 61 นายภาสันต์  เงาศุภธน 
ข้าราชการ  
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
(ได้รบัมอบหมายให้ด าเนนิการ
แทนนายสุรเดช  จิรฐัิตเิจรญิ) 

- ส าเนาประวัตกิารด ารงต าแหน่งของสมาชิกวุฒิสภา 
  ของนายสรุเดช  จิรัฐติิเจรญิ  
 

อนุญาต 
20 พ.ย. 61 

(1 วนั) 
 

- - 

 
 



3 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน 4 ราย รวมทั้งหมด 4 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 

17 ต.ค. 61 
 

นายสักกะ  จราวิวฒัน์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-  หนงัสือ The Thai Parliament อนุญาต 
17 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

2 7 ธ.ค. 61 นางสาวศริิมนัส  สารพัฒน์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-  ส าเนารายงานการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
ครั้งที ่51/2559 วันศกุร์ที ่19 สิงหาคม 2559 

อนุญาต 
7 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

3 14 ธ.ค. 61 นายอุดร  พันธมุิตร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-  หนงัสือ 60 ปี รฐัสภาไทย อนุญาต 
14 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

4 21 ธ.ค. 61 นางสาวสุพัตรา  วรรณศริิ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-  หนงัสือ 60 ปี รฐัสภาไทย อนุญาต 
21 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

 

 

 

 

 



4 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน 12 ราย รวมทั้งหมด 33 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 

3 ต.ค. 61 
 

น.ส.อมรรัตน์  สงเคราะหธ์รรม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-  ส าเนาร่างพระราชบัญญตักิารดูแลผลประโยชนข์อง
คู่สัญญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
3 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

2 3 ต.ค. 61 นายจงเจริญ  สุวรรณรัตน ์
ส านักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 

-  ส าเนากระทู้ถาม เรื่อง การแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง
ในการบริหารจดัการของวดักับชุมชน 

 

อนุญาต 
3 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

3 11 ต.ค. 61 นายธรรมรัตน์  ศรีทองกูล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ  
จ านวน 2 ฉบับ ดงันี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิว่าดว้ยการจ าหน่ายที่ดนิ 

ซึ่งเป็นกรรมสทิธิข์องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช  
วิทยาลัยฯ 

2. ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบข้าราชการพลเรือน 
ในสถาบนัอดุมศกึษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

4 29 ต.ค. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ 
จ านวน 2 ฉบับ ดงันี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

รัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
29 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 



5 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

5 31 ต.ค. 61 นางยุพา  โอภารัตน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตสิถาบนัพระบรมราชชนก 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
31 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

6 14 พ.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ 
จ านวน 2 ฉบับ ดงันี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิประกนัชีวติ (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 
2. ส าเนาร่างพระราชบัญญตัิวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
14 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

7 27 พ.ย. 61 นางพวงผกา  วรศิลป ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
27 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

8 28 พ.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ 
จ านวน 4 ฉบับ ดงันี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
3. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองการด าเนินงาน

ของส านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ า
ประเทศไทย พ.ศ. .... 

อนุญาต 
28 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 



6 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

9 3 ธ.ค. 61 น.ส.อรสริิ  สงคง 
ส านักงานเลขาธิการนายกรฐัมนตรี 

- ส าเนากระทูถ้าม เรื่อง การแกไ้ขปัญหาการด าเนนิการ
ที่ขาดประสิทธิภาพของทาอากาศยานไทย เพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการเปน็ศนูย์การบนิของอาเซียนในอนาคต 

อนุญาต 
3 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

10 6 ธ.ค. 61 น.ส.อมรรัตน์  สงเคราะหธ์รรม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
6 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

11 19 ธ.ค. 61 น.ส.อมรรัตน์  สงเคราะหธ์รรม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ 
จ านวน 2 ฉบับ ดงันี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิสถาบันการเงินประชาชน 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิว่าดว้ยการเวนคืนและการ

ได้มาซึง่อสังหารมิทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
19 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

12 25 ธ.ค. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัติทีค่ณะรฐัมนตรเีสนอ 
จ านวน 15 ฉบบั ดังนี ้
1. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิพลังงานนวิเคลียร์เพ่ือสันต ิ

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. ส าเนารา่งพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
3. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

พ.ศ. .... 

อนุญาต 
25 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 



7 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. ส าเนาร่างพระราชบัญญัตปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

5. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... 
6. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิพระราช

ก าหนด บริษัทบรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. 2541  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

7. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

8. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

9. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิส่งเสริมวสิาหกิจเพื่อสังคม 
พ.ศ. .... 

10. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองผู้บริโภค  
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

11. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติพ้ืนทีน่วตักรรมการศึกษา  
  พ.ศ. .... 

12. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
  และสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. .... 

13. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาต ิพ.ศ. .... 



8 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

14. ส าเนาร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองประชาชน 
  ในการท าสญัญาขายฝากทีด่ินเกษตรกรรมหรือ 
  ที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

15. ส าเนาร่างพระราชบัญญัตขิ่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1  จ านวน 16 ราย รวมทั้งหมด 29 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 

17 ก.ย. 61 
 

นางสาววชิญาดา  อ าพลกิจวิวฒัน ์
นิสิตนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิว่าดว้ยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 

3. ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ว่าดว้ยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 

อนุญาต 
2 ต.ค. ๖๑ 
(16 วัน) 

(เกินกว่า 15 วัน 
เนื่องจากต้อง

ตรวจสอบถ้อยค าหรือ
ข้อความตามมาตรา 

15  
แห่งพระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสาร 
ของราชการ  

พ.ศ. 2540 และ
เอกสารมีจ านวนมาก 

ทั้งนี้  
ได้ประสานงานกับ

นักศึกษา 
ที่ประสงค์ 

ขอข้อมูลข่าวสาร 
ในรายละเอียดด้วยแลว้) 

- - 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2 1 ต.ค. 61 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวดัเลย 
ศาลจังหวดัเลย 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา  
ปี พ.ศ. 2553   

2. ส าเนารายงานการประชมุ คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา  
ป ีพ.ศ. 2553 

3. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะอนกุรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของราษฎรทีไ่ดร้ับ
ความเดือดรอ้นจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  
ในคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมวฒุิสภา ปี พ.ศ. 2552  

4. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะอนกุรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของราษฎรทีไ่ดร้ับ
ความเดือนร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ 
ในคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมวฒุิสภา ปี พ.ศ. 2553 

5. ส าเนารายงานการประชมุ คณะอนกุรรมาธกิาร
พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของราษฎรทีไ่ดร้ับ
ความเดือดรอ้นจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  

อนุญาต 
4 ต.ค. 61 

(4 วนั) 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

ในคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม วุฒสิภา ปี พ.ศ. 2552  

6. ส าเนารายงานการประชมุ คณะอนกุรรมาธกิาร
พิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียนของราษฎรทีไ่ดร้ับความ
เดือนร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร่  
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
วุฒิสภา ปี พ.ศ. 2553  

7. ส าเนารายงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาเรือ่งรอ้งเรียนของราษฎรที่ไดร้ับความ
เดือดร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองแร ่
ในคณะกรรมาธกิารทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมวฒุิสภา  

3 
 
 

4 ต.ค. 61 
 

นายวิทยา  เที่ยงแท ้
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... จ านวน  

อนุญาต 
4 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

4 4 ต.ค. 61 นางสาววรรณวิภา  ศรวีัฒนพงษ์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัต ิดงันี้ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
2. ร่างพระราชบญัญตัิเทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
9 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. ร่างพระราชบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นจังหวดั  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

5 4 ต.ค. 61 นางสาวมานดิา  นามงาม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัต ิดงันี้ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการ

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. ร่างพระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารราชการเมืองพัทยา 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
4 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

6 26 ต.ค. 61  นางสาวมารียาน  ปาทาน 
พนักงานสนับสนุนงานการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(เพื่อให้บริษัทและห้างหุ้นสว่นนิติบคุคลสามารถใช้
สกุลเงินต่างประเทศในการค านวณภาษีเงนิได ้
นิติบคุคล)  

อนุญาต 
26 ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

7 14 พ.ย. 61 นางสาวมารียาน  ปาทาน 
พนักงานสนับสนุนงานการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตรการภาษีเพ่ือการจัดตัง้ส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมตัิ
จากคณะรัฐมนตรตีามข้อผูกพันที่ได้ท าขึน้)   

อนุญาต 
14 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

8 19 พ.ย. 61 นางสาวบุษบา  เสือแป้น 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั 
ยกร่างข้อบังคับการประชมุวุฒิสภา พ.ศ. ....  
(ครั้งที ่1 – ครัง้ที่ 4) 

อนุญาต 
19 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. ส าเนาสรปุบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ
วิสามญัยกร่างข้อบังคบัการประชมุวฒุิสภา พ.ศ. .... 
(ครั้งที ่1 – ครัง้ที่ 4) 

9 23 พ.ย. 61 นายวฒุิชัย  ลีละสนุทเลิศ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบรา่งพระราชบญัญตัิยาเสพตดิ
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
23 พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

10 4 ธ.ค. 61 นางสาวปริมาภรณ ์ ปูนกลาง 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

อนุญาต 
4 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

11 9 ธ.ค. 61 นายวรินทร  ชวีติโสภณ 
ข้าราชการกรมศุลกากร 

1. ส าเนาบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. ....  

2. ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ต.ค. 61 

(11 วัน) 

  

12 11 ธ.ค. 61 นางสาวพจนีย์  เขมร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารค าแปรญตัติรา่งพระราชบญัญตัิยาเสพตดิ
ให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
11 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

13 19 ธ.ค. 61 นางสาวอริยพร  โพธิใส 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา
ร่างพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
19 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

14 28 ธ.ค. 61 นางสาวชนิกานต ์ ลือดารา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบรา่งพระราชบญัญตัิผลิตภัณฑ์
สมุนไพร พ.ศ. ....  

อนุญาต 
28 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

15 28 ธ.ค. 61 นางสาววีณา  อยู่นาน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบรา่งพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
ข้อมูลสว่นบคุคล พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัิ
การรกัษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... 
จ านวนเรือ่งละ 20 ชดุ 

อนุญาต 
28 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

16 28 ธ.ค. 61 นางสาวเยาวลักษณ ์ เฉลยฤกษ์ 
พนักงานสนับสนุนการประชุม 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  ส าเนาเอกสารประกอบรา่งพระราชบญัญตัิสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
28 ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2  จ านวน 4 ราย รวมทั้งหมด 6 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 

4 ต.ค. 61 
 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษา 
 

-  ส าเนารายงานการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
พ.ศ. .... (พ.ศ. 2547) 

อนุญาต 
9 ต.ค. ๖๑ 

(5 วนั) 

- - 

2 12 พ.ย. 61 ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติใน
ภาครัฐ 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ 
การยุตธิรรมและการต ารวจ วฒุิสภา และ 
คณะอนกุรรมาธกิารการต ารวจ ในคณะกรรมาธิการ 
การยุตธิรรมและการต ารวจวุฒิสภา 

2. ส าเนาเอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรียน 
3. ส าเนาสรปุผลเรือ่งรอ้งเรยีน 

อนุญาต 
26 พ.ย. ๖๑ 

(14 วัน) 

- - 

3 4 ธ.ค. 61 นายอุดมศักดิ์  ทองกรติ 
ประชาชน 

 - ส าเนาบันทกึการประชุมและส าเนารายงานการ
ประชมุของร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... 
(พ.ศ. 2561) เฉพาะการพิจารณาตามมาตรา 98 
มาตรา 99 และมาตรา 100 

อนุญาต 
16 ธ.ค. ๖๑ 

(8 วนั) 

- - 

4 14 ธ.ค. 61 ศาลแพ่ง  - ส าเนารายงานการประชมุของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการเรียกสินบน 
กทช. ในปี พ.ศ. 2544 ทีม่พีลต ารวจเอกประทนิ  
สันติประภพ เป็นประธานพร้อมเอกสารทัง้หมด 

อนุญาต 
19 ธ.ค. ๖๑ 

(5 วนั) 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน 332 ราย รวมทั้งหมด 657 เร่ือง       

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑  ๑ ต.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1.  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒  ๑ ต.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
-  หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 

๑ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๓  ๑ ต.ค. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์  บุญถนอม 
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

-  เอกสารงบประมาณองค์การบรหิารสว่นจังหวดั 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔  ๑ ต.ค. ๖๑ นายจิตรภาณ  ปันศิร ิ
พนักงานราชการ 

-  หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕  ๒ ต.ค. ๖๑ นายนธิิวิทย ์ ไชยเหมวงศ์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนงัสือขอ้บังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖  ๒ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗  ๒ ต.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
2. วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๕ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘  ๒ ต.ค. ๖๑ ส.ต.ท.เฉลิมพล  เฉลมิชัยวนิิจกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการได้มาซึ่งสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๙  ๓ ต.ค. ๖๑ นายจิตรภาณ  ปันศิร ิ
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐  ๓ ต.ค. ๖๑ ร.ศ.ปิยะนุช  โปตะวณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

-  วารสารจลุนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑  ๓ ต.ค. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒  ๓ ต.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

4. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓  ๓ ต.ค. ๖๑ นายสุรจติ  บุญยุบล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔  ๓ ต.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..)  พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๑๕  ๓ ต.ค. ๖๑ นายปราโมทยค์ริษ ธรรมคณุากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
.... 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..)   พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖  ๔ ต.ค. ๖๑ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
-  หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗  ๔ ต.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๔ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
.... 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (เล่ม ๑ - ๒)  

(1 วนั) 

๑๘  ๔ ต.ค. ๖๑ นายอดุล  ขาวลออ 

กรรมาธิการ 
 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙  ๔ ต.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐  ๔ ต.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๔ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒๑  ๔ ต.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร ์ จันทรแ์จง้ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

2. พระราชบัญญัตสิถาบันวทิยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒  ๔ ต.ค. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓  ๔ ต.ค. ๖๑ นายอุดม  พรมพันธ์ใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลอืกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔  ๔ ต.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕  ๕ ต.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ โชตวิานชิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖  ๕ ต.ค. ๖๑ นายประหยดั  เสนาวิรชั 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๕ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๒๗  ๕ ต.ค. ๖๑ นางสุชาดา  นันทะพานิชสกลุ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๕ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๒๘  ๕ ต.ค. ๖๑ นายเกรียงไกร  โชคน าบุญมา 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

๒๙  ๕ ต.ค. ๖๑ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐  ๕ ต.ค. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๑  ๕ ต.ค. ๖๑ นายชัชวาลย์  คุณค  าช ู

กรรมาธิการ 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

 
 

      

๓๒  ๘ ต.ค. ๖๑ นางอาริษา  อรุณรัศมโีชต ิ

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการรฐัสภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๓  ๘ ต.ค. ๖๑ นายวิศวดล  พลธานี 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๔  ๘ ต.ค. ๖๑ นายสมคดิ  หอมเนตร  - เอกสารการสรรหาสมาชกิวุฒสิภา อนุญาต   
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

บุคคลในวงงานรัฐสภา ๘ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

๓๕  ๘ ต.ค. ๖๑ น.ส.มานิกา  นามงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๖  ๘ ต.ค. ๖๑ น.ส.มนัสพันธน์ เจริญผล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๗  ๘ ต.ค. ๖๑ น.ส.ณัฎฐ์ทิมา รตันวีรเมธกีลุ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที ่..) พ.ศ. 
....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๘  ๘ ต.ค. ๖๑ นางภรภัค  พูลเกษม 
ข้าราชการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๘ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..)   พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

๓๙  ๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิเชษฐ คงศร ี

กรรมาธิการ 
 -  วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๐  ๙ ต.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที ่๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๑  ๙ ต.ค. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที ่๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิราชทณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๒  ๙ ต.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

กรรมาธิการ 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
อนุญาต 

๙ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ต ารวจแห่งชาต ิ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

       

๔๓  ๙ ต.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 

อนุกรรมาธิการ 
 -  เอกสารความเป็นมาของการยกรา่งพระราชบัญญัติ

การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนนุซึง่สินคา้จาก
ต่างประเทศ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... และประเดน็ค าถาม
ที่เกี่ยวขอ้ง 

อนุญาต 
๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๔  ๑๐ ต.ค. ๖๑ พ.อ.สริภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การควบคมุสินค้าที่เกี่ยวขอ้งกับการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๕  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายปราโมทยค์ริษฐ ธรรมคณุากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิราชทณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๔๖  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายชัชวาล  วงัศิริจนัทร์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิราชทณัฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๗  ๑๐ ต.ค. ๖๑ พล.ร.อ.พัลลภ  ตมิศานนท ์

สมาชิกสภานิติบัญญัตแิห่งชาต ิ
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๑๐ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๔๘  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายสืบสวัสดิ ์ วุฒวิรดิษฐ์ 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๔๙  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. .... (เลม่ ๑ - ๒)  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๐  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายนลทวิช  สมาธ ิ

ประชาชน 
 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๑  ๑๐ ต.ค. ๖๑ น.ส.ณัตกิาญจน์ สตูิพันธ์วหิาร 

ประชาชน 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การควบคมุสินค้าที่เกี่ยวขอ้งกับการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบยีบข้าราชการรฐัสภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๒  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นางปาณิสรา กระตา่ยทอง 

ประชาชน 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการรฐัสภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรอืนในสถาบนัอดุมศกึษา 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๓  ๑๐ ต.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์  จันทร์แจ้ง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
-  พระราชบัญญัตอิงคก์รจัดสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบั  
 การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์  
 และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๔  ๑๐ ต.ค. ๖๑ นายจิตรภาณ ปัน่ศริ ิ

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 - หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
 ในการพิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๕  ๑๑ ต.ค. ๖๑ ร.อ.ชิดชนกสิทธิ์  วฒันศิริ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๖  ๑๑ ต.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ระเบียบรัฐสภาว่าดว้ยการแต่งตั้งบคุคลเพ่ือปฏิบตัิ
หน้าที่อนัเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิงานของ 
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๗  ๑๑ ต.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ – ๒ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการรฐัสภา (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๘  ๑๒ ต.ค. ๖๑ นายวรินทร  ชวีติโสภณ 
ประชาชน 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕๙  ๑๒ ต.ค. ๖๑ นายวรกร  โอภาสนนัท์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๐  ๑๒ ต.ค. ๖๑ นางดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทศบาล (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๑  ๑๒ ต.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๒  ๑๒ ต.ค. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาชุ 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เล่ม ๑ - ๒ 

อนุญาต 
๑๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๓  ๑๖ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิเชฐ คงมณ ี

กรรมาธิการ 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๔  ๑๖ ต.ค. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์

     ไพรรีะย่อเดช 

อนุกรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๕  ๑๖ ต.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การควบคมุสินค้าที่เกี่ยวขอ้งกับการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๖  ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีอ่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๖๗  ๑๗ ต.ค. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มะลิทอง 
อนุกรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       

๖๘  ๑๗ ต.ค. ๖๑ นางณิชมน  พรหมเตชะ 
อนุกรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๙  ๑๗ ต.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๐  ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

อนุกรรมาธิการ 
 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๑  ๑๗ ม.ค. ๖๑ นายเกรียงศกัดิ์  วรมงคลชัย 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

(1 วนั) 

๗๒  ๑๗ ต.ค. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์

กรรมาธิการ 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. ข้อบังคบัการประชุมสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๗ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๓  ๑๘ ต.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๔  ๑๘ ต.ค. ๖๑ นายอธิคม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙  
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๗๕  ๑๙ ต.ค. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. เอกสารประมวลรัษฎากร 
2. เอกสารการปฏริูปการเมอืง 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๖  ๑๙ ต.ค. ๖๑ นายชัชวาลย์  คุณค  าช ู
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๗  ๑๙ ต.ค. ๖๑ นายวินิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๘  ๑๙ ต.ค. ๖๑ นายวรกร  โอภาสนนัท์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติพระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๙ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๙  ๒๒ ต.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๒๒ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัวิทยาลัยชมุชน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ว่าดว้ยการจ าหน่ายที่ดินซึ่งเปน็กรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ต าบลคลองประเวศ 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวดัฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....  

๘๐  ๒๔ ต.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -   หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ว่าดว้ยการจ าหน่ายทีด่ินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่
ต าบลคลองประเวศ อ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวดัฉะเชงิเทรา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๑  ๒๔ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีอ่อน 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๒๔ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๒  ๒๔ ต.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

อนุกรรมาธิการ 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
อนุญาต 

๒๔ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๘๓  ๒๔ ต.ค. ๖๑ นางอ าไพวรรณ  ตรีสุกล 

กรรมาธิการ 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๔  ๒๔ ต.ค. ๖๑ น.ส.นนัทรตัน ์ วงศข์จิตร 

ประชาชน 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๕  ๒๔ ต.ค. ๖๑ นายพีรพล  เกษกัลยารตัน ์
ประชาชน 

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

อนุญาต 
๒๔ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๖  ๒๕ ต.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

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

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๘๗  ๒๕ ต.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

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

๒๕ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

       

๘๘  ๒๕ ต.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัติส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
3. กฎกระทรวงการแบง่ส่วนราชการกระทรวง

สาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๕ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๙  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ แก้วมณ ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๒๖ ต.ค. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๙๐  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแพ่งตลิง่ชนั ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมนีบุร ี

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

ศาลอาญาตลิง่ชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญา
มีนบรุี พ.ศ. .... 

๙๑  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1.  หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ระเบียบราชการศาลยุตธิรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชมุ
ส าหรบัข้าราชการตลุาการซึง่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทรณห์รือศาลฎกีา)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๒  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ โชตวิานชิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแพ่งตลิง่ชนั ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมนีบุร ี
ศาลอาญาตลิง่ชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญา
มีนบรุี พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๓  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร  -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

บุคคลในวงงานรัฐสภา (1 วนั) 

๙๔  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ์ 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการศาลยุตธิรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชมุ
ส าหรบัข้าราชการตลุาการซึง่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทรณห์รือศาลฎกีา)  

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๕  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบราชการศาลยุตธิรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชมุ
ส าหรบัข้าราชการตลุาการซึง่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทรณห์รือศาลฎกีา)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การดูแลผลประโยชนข์องคูส่ัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

       

๙๖  ๒๖ ต.ค. ๖๑ นายเทียม  ศรีเกต ุ

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

-   วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๗  ๒๖ ต.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมพระธรรมนูญศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 
การวนิิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญแ่ละทีป่ระชุม
แผนกคดีในศาลชัน้อุทธรณแ์ละศาลฎีกา)  

อนุญาต 
๒๖ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๘  ๓๐ ต.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

วินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชมุใหญแ่ละที่ประชมุแผนกคดี
ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎกีา)  

๙๙  ๓๐ ต.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
วินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชมุใหญแ่ละที่ประชมุแผนกคดี
ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎกีา)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการศาลยุตธิรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชมุ
ส าหรบัข้าราชการตลุาการซึง่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทรณห์รือศาลฎกีา)  

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๐  ๓๐ ต.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญตัริะบบการช าระเงิน  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 
การวนิิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญแ่ละทีป่ระชุม
แผนกคดีในศาลชัน้อุทธรณแ์ละศาลฎีกา)  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบราชการศาลยุตธิรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุตธิรรมเพื่อออกระเบียบก าหนดเบี้ยประชมุ
ส าหรบัข้าราชการตลุาการซึง่เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ในศาลชั้นอุทรณห์รือศาลฎกีา) 

๑๐๑  ๓๐ ต.ค. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
วินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชมุใหญแ่ละที่ประชมุแผนกคดี
ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎกีา) 

อนุญาต 
๓๐ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๒  ๓๑ ต.ค. ๖๑ น.ส.สุทธนิี  เมธีประภา 
ประชาชน 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๓  ๓๑ ต.ค. ๖๑ นายสหพล  สังขเ์มฆ 
กรรมาธิการ 

 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

 (1 วนั) 

๑๐๔  ๓๑ ต.ค. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๕  ๓๑ ต.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 
การวนิิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญแ่ละทีป่ระชุม
แผนกคดีในศาลชัน้อุทธรณแ์ละศาลฎีกา)  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๖  ๓๑ ต.ค. ๖๑ นายไพศาล  ไตรรัตน์โกศล 
กรรมาธิการ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๗  ๓๑ ต.ค. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีรตัน์ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



47 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

    การวนิิจฉัยปญัหาโดยทีป่ระชมุใหญแ่ละทีป่ระชุม
แผนกคดีในศาลชัน้อุทธรณแ์ละศาลฎีกา)  

๑๐๘  ๓๑ ต.ค. ๖๑ นายประสงค ์ รุ่งแสง 
อนุกรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติกองทุนเงนิให้กู้ยืม 
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๙  ๓๑ ต.ค. ๖๑ นายสุรจติ  บุญยุบล 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๐  ๓๑ ต.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิริ 
อนุกรรมาธิการ 

 -  เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของรัฐบาล  
พลเอกประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรัฐมนตรี 

อนุญาต 
๓๑ ต.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๑  ๑ พ.ย. ๖๑ นายสุเมธ  แสงโพธิ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลื่นความถีแ่ละ
ก ากับการประกอบกิจการวทิยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๒  ๑ พ.ย. ๖๑ น.ส.ปานหทัย  ศรีสมุทร 
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๑๓  ๑ พ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       

๑๑๔  ๑ พ.ย. ๖๑ นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ 
สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

 -  หนังสือแนวทางการด าเนินคดีปกครอง อนุญาต 
๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๕  ๒ พ.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญัตธิรุกิจน าเข้าและมัคคุเทศก์  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๖  ๒ พ.ย. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๗  ๒ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว) 

       

๑๑๘  ๒ พ.ย. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1.  วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๕ ฉบับที ่๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแพ่งตลิง่ชนั ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมนีบุร ี
ศาลอาญาตลิง่ชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญา
มีนบรุี พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๙  ๖ พ.ย. ๖๑ รศ.ดร.ธัชพนธ ์ ยอดทอง 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๐  ๖ พ.ย. ๖๑ พล.ท.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๑  ๖ พ.ย. ๖๑ นางอญัชลี  จ ารัสฤทธิร์งค์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารการปฏิรปูการเมือง 
 

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       

๑๒๒  ๖ พ.ย. ๖๑ น.ส.กฤษณา  อินทรแพทย ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๓  ๖ พ.ย. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบธรุกิจแฟรนไชส์ พ.ศ. .... 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๔  ๖ พ.ย. ๖๑ นายศุภกฤต  มหาคตีะ 
ข้าราชการ 

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

อนุญาต 
๖ พ.ย. ๖๑ 

  



51 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา (1 วนั) 

๑๒๕  ๗ พ.ย. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๖  ๗ พ.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๗  ๗ พ.ย. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ ์ จลุพงษ ์
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๒๘  ๗ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน ์ มณอี่อน 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       

๑๒๙  ๗ พ.ย. ๖๑ น.ส.อริษา  ทองทับทิม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๐  ๗ พ.ย. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๑  ๗ พ.ย. ๖๑ นางสุชาดา  นันทะพานิชสกลุ 
อนุกรรมาธิการ 

 - ส าเนาพระราชบัญญตัิจัดสรรที่ดนิทีแ่ก้ไข พ.ศ. ๒๕๔๓ อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๒  ๗ พ.ย. ๖๑ นายสุรชัย  ชาติปรีษา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๓  ๗ พ.ย. ๖๑ นายด ารงศกัดิ์  กาญจนสวุรรณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๔  ๘ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติพลังงานนิวเคลียร ์
เพื่อสันต ิพ.ศ. ๒๕๕๙  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติลขิสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกันชวีิต  
พ.ศ. ๒๕๓๕  

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๕  ๘ พ.ย. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๘ พ.ย. ๖๑ 
(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๓๖  ๘ พ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 - หนงัสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๗  ๘ พ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๘ พ.ย. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๑๓๘  ๙ พ.ย. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาชู 
อนุกรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๙  ๙ พ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัตหิอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๐  ๙ พ.ย. ๖๑ นายสมเกียรต ิ รอดเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

๑๔๑  ๙ พ.ย. ๖๑ นายวุทธา  เจรญิศริิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ

แห่งชาต ิเรือ่ง ก าหนดต าแหน่งของผูม้ีหน้าทีแ่สดง
ทรัพย์สิน ตาม ม.๑๐๒ 

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๒  ๙ พ.ย. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๓  ๑๒ พ.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชนทัว่ไป 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๔  ๑๒ พ.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัตวิ่าดว้ยการกระท า
ความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๕  ๑๓ พ.ย. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๖  ๑๓ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัพระบรมราชชนก พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๗  ๑๓ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดา 

กรรมาธิการ 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๑๓ พ.ย. ๖๑ 
(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๔๘  ๑๓ พ.ย. ๖๑ ดร.มงคล  ด ารงศร ี

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส านักงานศาลรฐัธรรมนูญ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการปล่อยชั่วคราว)  

อนุญาต 
๑๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๙  ๑๕ พ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๐  ๑๕ พ.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 

กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล   พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๕ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๑  ๑๖ พ.ย. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิวลักษณ์ รุจิวัฒนพงศ์ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๒  ๑๖ พ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

       

๑๕๓  ๑๖ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิสทิธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๔  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๕  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายเทดิชัย  เพ่งไพฑุรย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตักิารจดัท ายุทธศาสตร์ชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๕๖  ๒๐ พ.ย. ๖๑ น.อ.พงษ์ศักดิ์  ซมิงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๗  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายวุทธา  เจรญิศิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๘  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายสมเกียรต ิ รอดเจริญ 
บุคคลในวงงาน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๙  ๒๐ พ.ย. ๖๑ น.ส.อริษา  ทองทับทมิ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๐  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายสัก  กอแสงเรือง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๑  ๒๐ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๒  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๓  ๒๐ พ.ย. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



62 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

6. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑๖๔  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายวรีชัย  กูป้ระเสรฐิ 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๕  ๒๐ พ.ย. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



63 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๖๖  ๒๑ พ.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
     ไพรรีะย่อเดช 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๗  ๒๑ พ.ย. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ  รมฤทธา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๘  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มลิทอง 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐   

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



64 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๖๙  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายประสงค ์ รุ่งแสง 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



65 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๐ ๒ ๒๑ พ.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๑  ๒๑ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีอ่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๒  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายการณุย์  พิมพ์สงักุล 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 
 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



66 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๗๓  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายไพศาล  ไตรตัน์โกศล 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๔  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายอุดมศักดิ์  ศรีสุภวิา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



67 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติควบคุมผลติภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๗๕  ๒๑ พ.ย. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๖  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นางพิมพ์ณัฐชยา โชติรติกุล 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๗๗  ๒๑ พ.ย. ๖๑ น.ส.บุษยมากร  คงสวัสดิ์ 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๘  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

1. เอกสารข้อก าหนดของสมาชิกสภานิตบิัญญตัิในการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอกชน 

2. การยื่นบญัชีทรัพย์สิน 

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๙  ๒๑ พ.ย. ๖๑ นายอุทาร พิชญาภรณ ์
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๐  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๑  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายสมคดิ  หอมเนตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๘๒  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายอ านาจ  มาตรง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๓  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ....  

๑๘๔  ๒๒ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๕  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายอุดม  พรมพันธุ์ใจ 

กรรมาธิการ 

 -  มติคณะรัฐมนตรี เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน  

พ.ศ.๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๖  ๒๒ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ต. ก าพล  โกศลานนัท์ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญัติหอพัก 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

4. ส าเนาร่างพระราชบัญญัตปิระกนัชวีติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๗  ๒๒ พ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๘๘  ๒๒ พ.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

7. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

8. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกนัวนิาศภัย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

9. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนนิงานของส านักงานเศรษฐกิจและ
การค้าฮ่องกงประจ าประเทศไทย พ.ศ. ....  

10. หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ....  

๑๘๙  ๒๒ พ.ย. ๖๑ ร.อ.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๐  ๒๒ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.ณัฐวีย์   หอมรื่น 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๒ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๑  ๒๓ พ.ย. ๖๑ ว่าที่ ร.ต.อรุณ  ยังยืนยง 

ประชาชน 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๙๒  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายณรงค์ฤทธิ์  วรรณโส 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๓  ๒๓ พ.ย. ๖๑ น.ส.มนทวรรณ อดุมโชต ิ
ประชาชน 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๙๔  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๕  ๒๓ พ.ย. ๖๑ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

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

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๖  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายนธิิพัฒน ์ วัฒนสุวกุล 

ประชาชน 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑๙๗  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธนิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  
อนุญาต 

๒๓ พ.ย. ๖๑ 
(1 วนั) 

  

๑๙๘  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๙  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายววิัศน ์ ประเสรฐิสม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ....  
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๐  ๒๓ พ.ย. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบัญญตัิการจัดท ายุทธศาสตรช์าติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๑  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ์ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยวธิกีารพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๒  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 

ในการพิจารณาพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

6. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

๒๐๓  ๒๓ พ.ย. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ ามนัเชือ้เพลิง พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



80 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

6. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๒๐๔  ๒๓ พ.ย. ๖๑ ร.อ.ชยพัทธ์  ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดนิแห่งชาต ิพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๕  ๒๓ พ.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



81 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๐๖  ๒๓ พ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัชวีิต (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

6. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

7. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๗  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายหรรธนิสิทธิ์  หิรญัวงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



82 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกนัวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๐๘  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายวรกร  โอภาสนนัท์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๙  ๒๓ พ.ย. ๖๑ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชนทัว่ไป 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



83 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๐  ๒๗ พ.ย. ๖๑ ดร.วิเชียร  รุจธิ ารงกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๑  ๒๗ พ.ย. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

อนุกรรมาธิการ 
 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๒  ๒๗ พ.ย. ๖๑ น.ส.พัชนันท์  เรืองกาญจน ์

ประชาชนทัว่ไป 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๓  ๒๗ พ.ย. ๖๑ ศ.ดร.อรรถกร  จารุเชียร 

อนุกรรมาธิการ 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



84 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๔  ๒๗ พ.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชนทัว่ไป 
 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๕  ๒๗ พ.ย. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๖  ๒๗ พ.ย. ๖๑ นายธรี์  วรสริิธาดา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3.  วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๕ ฉบับที ่๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๗ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๗  ๒๘ พ.ย. ๖๑ นางพรทิพย์  จรัสอไุรสิน 
อนุกรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



85 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๑๘  ๒๘ พ.ย. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๙  ๒๘ พ.ย. ๖๑ นายสหัสชัย  อนันตเมฆ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๐  ๒๘ พ.ย. ๖๑ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๑  ๒๘ พ.ย. ๖๑ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๒  ๒๘ พ.ย. ๖๑ นายสัญจติ  พวงนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



86 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๓  ๒๘ พ.ย. ๖๑ นายชัชวาล  วังศิริจนัทร ์
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๔  ๒๘ พ.ย. ๖๑ น.ส.สุทธนิี  เมธีประภา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๕  ๒๘ พ.ย. ๖๑ น.ส.ปานหทัย  ศรีสมุทร 
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๘ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๖  ๒๙ พ.ย. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๗  ๒๙ พ.ย. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิวลักษณ์ รุจิวัฒนพงศ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



87 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๒๘  ๒๙ พ.ย. ๖๑ นางณตัิกาญจน์  สตูิพันธ์วหิาร 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๙  ๒๙ พ.ย. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๐  ๒๙ พ.ย. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๙ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๑  ๓๐ พ.ย. ๖๑ น.อ.นันทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๒  ๓๐ พ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



88 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๓  ๓๐ พ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสนัต ิ(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(เล่ม ๑ - ๒)  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๔  ๓๐ พ.ย. ๖๑ นางจติศิร ิ สขุโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๕  ๓๐ พ.ย. ๖๑ นายชูเกียรต ิ เพิ่มผล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกนัประเทศ พ.ศ. ....  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓๐ พ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๖  ๓ ธ.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ โชตวิานชิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

 

อนุญาต 
๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



89 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๓๗  ๓ ธ.ค. ๖๑ นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมนิท์ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๘  ๓ ธ.ค. ๖๑ นายวรัชย ์ ชวพงศ ์
อนกุรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๓๙  ๓ ธ.ค. ๖๑ น.ส.ศศธิร  ศรีสุจรติ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  เอกสารการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกบัเงนิช่วยคา่ครองชพี
ผู้รับบ านาญ การบ าเหน็จด ารงชีพ 

อนุญาต 
๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๐  ๓ ธ.ค. ๖๑ น.ส.อมรรตัน์  อนินุมาตร 
ข้าราชการรฐัสภา 

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๑  ๔ ธ.ค. ๖๑ นายอ านาจ  มาตรง 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



90 
 

ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๒  ๔ ธ.ค. ๖๑ นายเอกศักดิ ์ อุ่นใจ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

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

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๓  ๔ ธ.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๔  ๔ ธ.ค. ๖๑ น.อ.ธีระพนธ ์ ไพรเจรญิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๕  ๖ ธ.ค. ๖๑ น.ส.เฟ่ืองนภา  ควรปนัสขุ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๔๖  ๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ร.ต.ณรงคเ์ดช  สภานชุาต 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๗  ๖ ธ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.พัลลภ  ตมศิานนท ์
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๘  ๖ ธ.ค. ๖๑ นายสมเกียรต ิ รอดเจรญิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๔๙  ๗ ธ.ค. ๖๑ นายเกรียงศกัดิ์  วรมงคลชัย 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๐  ๗ ธ.ค. ๖๑ นายพรศักดิ ์ บวรสิริสรรค ์
ประชาชนทัว่ไป 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

อนุญาต 
๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๑  ๑๑ ธ.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๒  ๑๑ ธ.ค. ๖๑ นายจรุง  เชื อจินดา 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๓  ๑๑ ธ.ค. ๖๑ นายวรีะชัย  นพสวุรรณวงศ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๕๔  ๑๑ ธ.ค. ๖๑ น.ส.อมรรัตน์  ศรกีรด 
ประชาชนทัว่ไป 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๕  ๑๑ ธ.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง)  

4. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

5. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๕๖  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายสหพล  สังขเ์มฆ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๗  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายวิศวดล  พลธานี 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๘  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีอ่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๕๙  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มลิทอง 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๐  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.สมโชค  แดงบรรจง 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๑  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๒  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายพีรพล  เกษกัลยารตัน ์
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๓  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายเจรญิ  ภัสระ 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๔  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายวรีะชัย  นพสวุรรณวงศ์ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๕  ๑๒ ธ.ค. ๖๑ นายสุรจติ  บุญยุบล 
อนุกรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๒ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๖๖  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายณรงค์ชัย  ทิพย์มณ ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๗  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายไพศาล  ลิ มสถติย์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๘  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๖๙  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายบุญสถติย์  ชเูกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  

๒๗๐  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน์  สตูิพันธ์วหิาร 
อนุกรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๗๑  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสด ุพ.ศ. .... 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๗๒  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๗๓  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.ธราธร  ขจิตสวุรรณ 
สมาชกิสภานิตบิัญญัตแิห่งชาต ิ

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กฎหมายยาเสพติด 

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๗๔  ๑๓ ธ.ค. ๖๑ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เลม่  ๑ – ๓  

อนุญาต 
๑๓ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๗๕  ๑๔ ธ.ค. ๖๑ 
 

พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

5. พระราชบญัญตัิควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐  
6. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

7. ส าเนารา่งพระราชบัญญตัิที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....  
8. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

อนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
9. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....  

๒๗๖  ๑๔ ธ.ค. ๖๑ น.อ.หญิง จติศริิ  สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๗๗  ๑๔ ธ.ค. ๖๑ น.ส.วมิลรตัน ์ สมคัรชว่ย 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสด ุพ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

 

  

๒๗๘  ๑๔ ธ.ค. ๖๑ นายเกรียงไกร  โชคน าบุญมา 
ประชาชน 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๗๙  ๑๔ ธ.ค. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค  าช ู
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๑๔ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๐  ๑๖ ธ.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๔ (กรกฎาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

3. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๘๑  ๑๗ ธ.ค. ๖๑ นายชานนทร ์ บญุรชักุล 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจดัท ารา่งกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๒  ๑๗ ธ.ค. ๖๑ นายอาทติย์  โรจนว์รชาต ิ
บุคคลในวงงานรฐัสภา 
 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ก.ป.) 

อนุญาต 
๑๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๓  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ นายขวญัชัย  โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ก าหนดให้ใช้สกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงินไทยในการ
ค านวณรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธ ิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม)  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๔  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๘๕  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๖  ๑๘ ธ.ค. ๖๑ พล.อ.รชักฤต  กาญจนวฒัน ์
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ก าหนดให้ใช้สกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงินไทยในการ
ค านวณรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธ ิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม) 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๗  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ นายรุง่ธรรม  เปรมมางกรู 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....   

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ก าหนดให้ใช้สกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงินไทยในการ
ค านวณรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธ ิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม)  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....  

๒๘๘  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

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

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๙  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ น.ส.สุทธิน ี เมธีประภา 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

๒๙๐  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ พล.อ.สมเจตน ์ บญุถนอม 
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ
 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๑  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1.  หนังสอืเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ก าหนดให้ใช้สกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงินไทยในการ
ค านวณรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธ ิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม)  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าไม ้(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและ การกระท าให้
บุคคลสญูหาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๒  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ ดร.เกณกิา  เฟ่ืองฟู 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

๒๙๓  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศกัดิ์  นาทะสิร ิ
อนกุรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๔  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ นายชัชวาล  วงัศิริจนัทร์ 
กรรมาธิการ 

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๕  ๑๙ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีเงินได้ปโิตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ก าหนดให้ใช้สกุลเงนิอื่นทีไ่มใ่ช่สกุลเงินไทยในการ
ค านวณรายได ้รายจ่าย และก าไรสุทธ ิเพ่ือเสียภาษี
เงินได้ปโิตรเลียม) 

อนุญาต 
๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๒๙๖  ๒๑ ธ.ค. ๖๑ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๗  ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ร.ต.อ.วิวศัน์  ประเสรฐิสม 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๘  ๒๑ ธ.ค. ๖๑ นายอภินนัท ์ ธรรมฤาช ู
อนกุรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๙  ๒๑ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.กิติพงษ ์ จลุพงษ ์
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๐  ๒๑ ธ.ค. ๖๑ นายชัชวาลย ์ คุณค  าช ู
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๑  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๒  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาชู 
อนุกรรมาธิการ 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๓  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์  สมัครชว่ย 
ข้าราชการรัฐสภา 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๔  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายเรืองชัย  จินตรุ่งเรืองชยั 
อนุกรรมาธิการ 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๕  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายปิยพันธุ์  นินมานเหมนิท์ 
กรรมาธิการ 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๐๖  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์  บุญถนอม 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิการจัดสรรทีด่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๗  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
ไพรีระย่อเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๘  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ผศ.เทอดศักดิ์  สายสุทธิ ์
กรรมาธิการ 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๐๙  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายสิทธิพงษ์  เนื อนาทองสกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ร่างพระราชบญัญตัิธนาคารอาคารสงเคราะห์  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๐  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิริลกัษณ ์
รุจิวฒันพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. รวมพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการทรมานและ การกระท าให้
บุคคลสญูหาย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๑๑  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๒  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ น.อ.จิตศิริ  สุขโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๓  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บนัเทิง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๔  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายการุณย์  พิมพ์สังกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๕  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายพีรพล  เกษกัลยารตัน ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าไม ้(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๓๑๖  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ นายรตันพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน

การพิจารณาพระราชบัญญัตกิารจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าไม ้(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๗  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ดร.มงคล  ด ารงศร ี
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๘  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ น.ส.สุทธนิี  เมธีประภา 
ประชาชนทัว่ไป 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
 

อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๑๙  ๒๕ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศกัดิ์  นาทะสิร ิ
อนกุรรมาธิการ 

 -  ส าเนาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ อนุญาต 
๒๕ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๒๐  ๒๖ ธ.ค. ๖๑ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  วารสารจุลนติิ ปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๕ (กนัยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๑  ๒๖ ธ.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๒  ๒๖ ธ.ค. ๖๑ นายสุทธิพงษ ์ แสงเงิน 
กรรมาธิการ 

 -  หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ข้าว พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๓  ๒๖ ธ.ค. ๖๑ นายจารกุร  แม้นจริง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัการเงนิประชาชน พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๔  ๒๖ ธ.ค. ๖๑ นายกติิพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ว่าดว้ยธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๒๕  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ 
2. สรปุสาระส าคญัของพระราชบญัญตัิ รวม ๓๖ ฉบับ 

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๖  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๗  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ นายณัฐชัย  ทิพย์กาญจนรตัน์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากทีด่ินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบรหิารสนิทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 5. หนังสือเอกสาร

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

๓๒๘  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  พันธุรตัน์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากทีด่ินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... 

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก าหนดบริษัทบรหิารสนิทรัพย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....  

5. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๒๙  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ พ.ต.พูนลาภ  ซังเอียด 
ประชาชนทัว่ไป 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ล ำดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญำต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญำต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญำต 
บำงส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๓๓๐  ๒๗ ธ.ค. ๖๑ นางพิมพ์ณัฐชยา  โชตริตกิุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป่าไม ้(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๓๑  ๒๘ ธ.ค. ๖๑ นายสุเมธ  สุวรรณชัยนนัท์ 
ประชาชนทัว่ไป 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....  

2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบบัที่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๓๒  ๒๘ ธ.ค. ๖๑ น.อ.พงษ์ศักดิ์  ซมิงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือรวมพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ อนุญาต 
๒๘ ธ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
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ผู้ขอข้อมลูข่าวสารของส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข จ านวน 6 ราย รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๒ ต.ค. ๖๑ 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน 
 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั งที ่๖๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

อนุญาต 
๑๐ ต.ค. ๖๑ 

(๙ วนั) 

- - 

2 ๓ ต.ค. ๖๑ 
 

พลเรือเอกธนาธร ขนติสวุรรณ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั งที ่๔๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เรื่องพระราชบัญญัตเิงินทดแทน (ฉบับที่...) พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๓ ต.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 

- - 

3 ๘ ต..ค. ๖๑ 
 

นางปณัณิตา สท้านไตรภพ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ศุลกากร พ.ศ. ... ในชั นกรรมาธิการและชั นสภานติิ
บัญญตัิแห่งชาต ิ

อนุญาต 
๑๐ ต.ค.๖๑ 

(๓ วนั) 

- - 

4 ๑ พ.ย. ๖๑ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
 

- ส าเนาเอกสารตามหมายเรยีกพยานเอกสาร  
คดีหมายเลขด าที ่อท.๔๘๒/๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๓ พ.ย.๖๑ 

(๑๓ วัน) 

- - 

5 ๙ พ.ย. ๖๑ 
 

นางปณัณิตา สท้านไตรภพ 
ข้าราชการรัฐสภา 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ... ในชั นสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย.๖๑ 

(๘ วนั) 
 

- - 
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ล าดับ
ที ่

 

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผู้
ขอ(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

6 ๔ ธ.ค. ๖๑ 
 

นางปณัณิตา สท้านไตรภพ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการพิจารณาต่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ พ.ศ. ... ในชั นสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 

อนุญาต 
๗ ธ.ค.๖๑ 
(๔ วนั) 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ จ านวน 3 ราย รวมทั้งหมด 5 เรือ่ง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมลู 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 
 
 
 
 

๙ พ.ย. ๖๑ 
 
 
 
 

นางสาวจินต์จุฑา  พานิชวงศ์ 
นิสิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 
 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....  สภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

อนุญาต 
๑๒ พ.ย. ๖๑ 

(๓ วนั) 
 
 

- - 

2 ๑๓ พ.ย. ๖๑ 
 

นายสัตยา  อรุณธาร ี
อัยการอาวุโส 
 

-   ส าเนาบนัทึกการประชมุคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการฝ่าย
อัยการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ พ.ย. ๖๑ 

(๓ วนั) 

- - 

3 
 

๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
 

นางสาวฐานา  วิบูลย์ภาณุเวช  
นิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

๑. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และความมั่นคง 
ของมนุษย์ สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุม้ครองผู้ถกูกระท าดว้ยความรุนแรง
ในครอบครวั   พ.ศ. .... 

๒. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และความมั่นคงของมนุษย์  
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
คุ้มครองผู้ถกูกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๘ ธ.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 
 

- - 


	3.แผนภูมิวงกลม ไตรมาส1.pdf
	4.สรุปศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ม.11 ไตรมาส1.pdf
	5.แผนภูมิสรุปสถิติฯ(แท่ง) ไตรมาส 1.pdf
	2.รายงานสรุปสถิติฯ ไตรมาส1.pdf
	6.รายงานสรุปสถิติฯ 18 สำนัก ไตรมาส1.pdf
	สรุปมาตรา 11 ไตรมาส 1 (รวม).pdf



