
รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมลูข่าวสาร จ านวน 335 ราย รวมทั้งหมด 507 เรื่อง ดังน้ี 

 

ล าดับ ผู้ขอข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การเปิดเผย (เรื่อง) 
อนุญาต ไม่

อนุญาต 
อนุญาต
บางส่วน 

1 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 14 4.18 15 - - 

2 กรรมาธิการ / อนกุรรมาธกิาร 87 25.97 128 - - 

3 บุคคลในวงงานรัฐสภา 144 42.99 224 - - 

4 หนว่ยงานศาล 3 0.90 3 - - 

5 หนว่ยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ 7 2.09 10 - - 

6 หนว่ยงานราชการภายใน 44 13.13 57 - - 

7 นิสิต/นกัศึกษา 1 0.30 4 - - 

8 ประชาชน / สื่อมวลชน 35 10.45 66 - - 

 รวม 335 100 507 - - 

 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขา่วสาร มากท่ีสุด 3 ล าดับ ดังน้ี 

 ล าดับที่ 1 บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 ล าดับที่ 2 กรรมาธิการ / อนุกรรมาธกิาร 

 ล าดับที่ 3 หน่วยงานราชการภายใน 



สรุปการให้บริการ 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561)  

ของปีงบประมาณ 2561 
 

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ 
 

 

สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

4%

หน่วยงานราชการภายนอก/
รัฐวิสาหกิจ

2%
กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ

26%

บุคคลในวงงานรัฐสภา
43%

หน่วยงานศาล
1% หน่วยงานราชการภายใน

13%

นิสิต/นักศึกษา
0%

ประชาชน/สื่อมวลชน
11%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา ประชาชน/สื่อมวลชน



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

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 335 ราย รวมทั้งหมด 507 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 ส ำเนำร่ำงประมวลกฎหมำย 
1.7 หนงัสือเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัต ิ
1.8 หนงัสือสรปุสำระส ำคญั ประวัตแิละควำมเปน็มำ 

ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญตั ิ
1.9 ส ำเนำข้อมูลกฎหมำยเกี่ยวกับวงงำนรัฐสภำ  
 

150 256   

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
อดีตสมาชิกวุฒิสภา 
2.1 ส ำเนำบัตรประชำชนสมำชิกสภำนิตบิัญญตัแิหง่ชำติ 
2.2 ประวตัิสมำชกิวฒุิสภำ 
2.3 ส ำเนำหนงัสือรำยชื่อสมำชิกวุฒิสภำ ปี พ.ศ. 2557 
 

5 5   

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

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั และคณะอนุกรรมำธิกำร  
3.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุคณะกรรมำธกิำร/ 

คณะอนกุรรมำธิกำร 
3.3  ค ำสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมำธิกำร 

11 18   



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 
4.3 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
 

15 23   

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

พ.ศ. 2560 
5.3 หนงัสือข้อมูลกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
 

116 142   

6 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
7.1 วำรสำรจุลนิต ิ
7.2 สิทธิประโยชน์ของสมำชิกสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
7.3 สำรบบกระทู้ถำม 
7.4 กฎกระทรวงแบ่งสว่นรำชกำร 
7.5 กำรปฏิรูปกำรเมือง 
7.6 ข้อมูลใบประมวลผลกำรแสดงตนเพ่ือลงมตฯิ 
7.7 ข้อมูลกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 
 

38 63   

 รวมทั้งหมด 335 507 - - 

 
 (หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมลูมากกว่า 1 ประเภท) 
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 ๆ

แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 4

(1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

จ านวน (ราย) จ านวน (เร่ือง)



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ 2561 

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 ์ 1 1 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 5 5 

3 ส ำนักวิชำกำร 4 8 

4 ส ำนักกำรประชมุ 5 10 

5 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 14 23 

6 ส ำนักกรรมำธกิำร 2 2 2 

7 ส ำนักกฎหมำย 297 449 

8 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 6 6 

9 ส ำนักกรรมำธกิำร 3 1 3 

 รวม 335 507 
 

 
การให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ล าดับ ดังน้ี 
  

ล ำดับที ่1 ส ำนักกฎหมำย มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 297 รำย 

ล ำดับที ่2 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 มีกำรอนุญำตขอ้มูลขำ่วสำร จ ำนวน 14 รำย 

ล ำดับที ่3 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนญุำตข้อมลูข่ำวสำร จ ำนวน 6 รำย 
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ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิการให้บริการจากส านักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 ส านัก

จ านวน (ราย) จ านวน (เรื่อง)



ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) ของปีงบประมาณ 2561 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 335 ราย 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ราย รวมทั้งหมด 1 เรือ่ง 

 

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 
 

11 ก.ย. 61 
 

นายธนะชัย  วชิระวรกรรม 
กระทรวงการต่างประเทศ  
กองงานบริหารองค์การระหว่าง
ประเทศ  

- ส าเนาวีดิทศัน์การประชมุสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั้งที ่58/2561 (สมัยสามัญทั่วไป) วนัพฤหัสบดี 
ที่ 6 กันยายน 2561 รา่งพระราชบัญญัตเิอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกนัส าหรับองคก์ารระหว่างประเทศและการ
ประชมุระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 
11 ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
 

 

- 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง  จ านวน 5 ราย รวมทั้งหมด 5 เรื่อง 

 

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 11 ก.ค. 61 น.ส.รุ่งเรือง  กล่อมรอด 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
11 ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

2 21 ส.ค. 61 น.ส.อ าไพ  มอดตะค ุ
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
31 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

3 30 ส.ค. 61 นายธรีพัฒน ์ พิเชฐวงศ ์
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาประวัติสมาชิกวฒุิสภา อนุญาต 
30 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

4 6 ก.ย. 61 ร.ต.อ.หญงิ ไพรินทร ์ สวุรกัษร 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนารายชื่อสมาชิกวฒุิสภา พ.ศ. 2557 อนุญาต 
6 ก.ย. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

5 13 ก.ย. 61 น.ส.วไิลวรรณ  นพคุณ 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประชาชนสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ อนุญาต 
13 ก.ย. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

 

 



3 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ  จ านวน 4 ราย รวมทั้งหมด 8 เรื่อง 

 

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 15 ส.ค. 61 นายธนิสร  เปสตนั 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนาคน้หาค าสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมาธิการคุม้ครอง
ผู้บรโิภค 

2. ค าสัง่แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการคุม้ครองผู้บริโภค  
ปี พ.ศ. 2554-2556 

อนุญาต 
15 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

2 15 ส.ค. 61 นางอนงค ์ โตะ๊ประดบั 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
ด้านพาณิชย ์ครั้งที่ 22 วนัที่ 28 มิถนุายน 2548 

2. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
ด้านพาณิชย ์ครั้งที่ 23 วนัที่ 4 กรกฎาคม 2548 

3. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
ด้านพาณิชย ์ครั้งที่ 24 วนัที่ 20 สิงหาคม 2548 

อนุญาต 
15 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 
 

- 

3 16 ส.ค. 61 นายธนิสร  เปสตนั 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (ไม่พบเอกสารที่ต้องการตาดว่าไม่ได้ส่งมาเก็บ) 

อนุญาต 
28 พ.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

4 17 ส.ค. 61 นายธารณ์ธรรม ์ ธรรมวงศ ์
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. หนังสือข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551  
(ฉบับพกพา) 

2. รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 

อนุญาต 
17 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 

- 

 



4 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน 5 ราย รวมทั้งหมด 10 เรื่อง 

 

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 31 ก.ค. 61 ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ 
ผู้เสนอ จ านวน 3 ฉบบั ดังนี้ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาต ิพ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญตัิโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
31 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

- 
 
 
 

- 

2 30 ส.ค. 61 ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ
จ านวน 3 ฉบับ ดงันี ้
1. ร่างพระราชบญัญตัิธรุกิจสถาบนัการเงนิ (ฉบับที ่..) 

พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
30 ส.ค. 61 

(1 วนั) 

- 
 
 
 

- 

3 7 ก.ย. 61 น.ส.ศิริพร  ภิญโญสริิธร 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- สารบบกระทูถ้าม อนุญาต 
7 ก.ย. 61 

(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.) 

4 25 ก.ย. 61 สุภิญญา  มณรีัตน ์
ประชาชน 

- สารบบกระทูถ้าม อนุญาต 
25 ก.ย. 61 

(1 วนั) 

- - 

5 30 ก.ย. 61 ส านักกฎหมาย 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ 
ผู้เสนอ จ านวน 2 ฉบบั ดังนี้ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิระเบยีบบริหารราชการ 

ศาลยุตธิรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญตัิการควบคมุสินคา้ที่เกี่ยวข้อง 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายล้างสูง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
30 ก.ย. 61 

(1 วนั) 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1  จ านวน 14 ราย รวมทั้งหมด 23 เรื่อง 

 

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 2 ก.ค. 61 นายสรศกัดิ ์ เพียรเวช 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

-   ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงันี ้

1. ส าเนาวาระการพิจารณาภาพรวมงบประมาณรายจ่าย
ของกระทรวงสาธารณสุขและส านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

2. ส าเนาวาระการพิจารณาแผนบูรณาการระบบประกัน
สุขภาพ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

อนุญาต 
4 ก.ค. 61 
 (1 วัน) 

- 
 
 
 

- 

2 3 ก.ค. 61 พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ

-  ส าเนารายงานการประชุม (ชวเลข) ของคณะกรรมาธิการ
วิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที ่18-22 
มิถนุายน 2561 

อนุญาต 
3 ก.ค. 61 
 (1 วัน) 

- - 

3 6 ก.ค. 61 น.ส.ชนติา อ่อนพลดั 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

1. ส าเนารายงานรา่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2561 

2. ส าเนารายงานร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... 

อนุญาต 
6 ก.ค. 61 
 (1 วัน) 

- 
 
 
 

- 



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 11 ก.ค. 61 น.ส.เบญจวญัญร์  ภาโนชติ 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

1. ส าเนารายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 (มาตรา 18) 

2. ส าเนารายงานการพิจารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 18) 

อนุญาต 
11 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

- - 

5 11 ก.ค. 61 น.ส.วิชญาดา  อ าพนกิจววิฒัน์ 
นักศึกษาคณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

1. ส าเนารายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะกรรมาธกิาร
วิสามญัพิจารณารา่งพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท า
ความผดิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550)  

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระท าความผดิ
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550)  

3. เอกสารประกอบการพิจารณา  
4. ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร ์พ.ศ. .... (พ.ศ. 2550) 

อนุญาต 
18 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

- - 

6 19 ก.ค. 61 นายนรพนธ ์ โชคเจริญพัฒนากิจ 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

-  เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
19 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

  

       



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.) 

7 19 ก.ค. 61 นางมณฑาทิพย์  กรีมหา 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

-  ส าเนาบันทกึการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิศุลกากร พ.ศ. .... 

อนุญาต 
19 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

  

8 20 ก.ค. 61 นายสรศกัดิ ์ เพียรเวช 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญั
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

2. ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. .... ตามมาตรา 267 วรรคห้า  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ...  

อนุญาต 
25 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 

  

9 20 ก.ค. 61 น.ส.สุชญา  เหรียณวิไลรัตน ์
ประชาชน 

เอกสารร่างพระราชบัญญัตมิาตรการปกป้องจากการ
น าเขา้สินคา้ที่เพิ่มขึน้ พ.ศ. .... ดังนี ้
1. รายงานการประชุม (ชวเลข) จ านวน 5 ครั้ง 
2. บนัทึกการประชมุ จ านวน 5 ครัง้ 
3. เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสารประกอบการพิจารณา 

และรายงานของพิจารณาร่างพระราชบัญญัตดิังกล่าว 

อนุญาต 
1 ส.ค. 61 
 (1 วัน) 

  

10 31 ก.ค. 61 น.ส.นัยนา  ชาติชิงเชาว ์
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

-  ส าเนารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัตวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร ์พ.ศ. .... สภานิติบญัญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
31 ก.ค. 61 

 (1 วัน) 
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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.) 

11 16 ส.ค. 61 นางดวงใจ  นาคนิทร์ ใจจนัทร์เดือน 
ผู้พิพากษา ศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง 

-  เอกสารรายงานการประชมุ (ชวเลข) ของคณะอนุ
กรรมาธิการการเศรษฐกิจดา้นพาณิชย์ ครั้งที ่23  
วันองัคารที่ 28 มถิุนายน 2548 

อนุญาต 
16 ส.ค. 61 
 (13 วนั) 

  

12 22 ส.ค. 61 น.ส.มารียาน  ปาทาน 
บุคลากรส านกังาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

-  เอกสารประกอบร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรษัฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการป้องกนั
การก าหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุน้สว่นนติิ
บุคคลที่มีความสมัพันธก์ัน (Transfer Pricing)) 

อนุญาต 
22 ส.ค. 61 

 (1 วัน) 

  

13 16 ก.ย. 61 นายสุริยา  อุน่ค า 
ข้าราชการส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

-  เอกสารประกอบร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
19 ก.ย. 61 

 (1 วัน) 

  

14 19 ก.ย. 61 น.ส.ศิรริัตน์  จิตธรรมมา 
ทนายความ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชมุ รา่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
19 ก.ย. 61 

 (1 วัน) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 2  จ านวน 2 ราย รวมทั้งหมด 2 เรือ่ง 

 

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 ๒๐ ก.ค. ๖๑ 
 

นายสรศกัดิ ์ เพียรเวช 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

- บนัทึกการประชมุคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๕ ก.ค. ๖๑ 

(๕ วนั) 
 

- 
 
 
 

- 

2 ๒๓ ก.ค. ๖๑ 
 

พันต ารวจเอก อรุณ วชิรศรีสกุัญยา 
ผู้ก ากับการ 2 
กองบงัคับการปราบปราม 

- ส าเนาหนังสอืของคณะกรรมาธกิารพัฒนาการเมืองและ
การมีสว่นร่วมของประชาชน วฒุิสภา ที่ พิเศษ  
ลงวันที ่๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

อนุญาต 
๒๖ ก.ค. ๖๑ 

 (๓ วัน) 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย  จ านวน 297 ราย รวมทั้งหมด 449 เรื่อง 
       

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  ๒ ก.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๗ อนุญาต 
๒ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒  ๒ ก.ค. ๖๑ นายธนพล  ผลพานิชย ์
ประชาชน 

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

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

อนุญาต 
๒ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓  ๓ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาใน
การพิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกิน
อัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓ ก.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  ๓ ก.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

-  ส าเนาพระราชบัญญตัิลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕  ๓ ก.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖  ๓ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ท.สมคดิ  บุญถนอม 
อนุกรรมาธิการ 

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

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มา 
ในการพิจารณาพระราชบญัญัตหิ้ามเรียกดอกเบี้ย 
เกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗  ๔ ก.ค. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๔ ก.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.) 

๘  ๔ ก.ค. ๖๑ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙  ๔ ก.ค. ๖๑ น.ส.เกณกิา  เฟื่องฟุ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐  ๔ ก.ค. ๖๑ นายปวีณ  นาคพรม 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑  ๔ ก.ค. ๖๑ นางอ าไพวรรณ  ตรีสกุล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒  ๔ ก.ค. ๖๑ นายสมคดิ  หอมเนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

       



14 
 

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.) 

๑๓  ๔ ก.ค. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

- หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติมาตรการก ากับและติดตาม
จับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔  ๔ ก.ค. ๖๑ พ.อ.ธนัญชัย  พยัตตพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากบัและตดิตามจบักมุ
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

อนุญาต 
๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕  ๕ ก.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖  ๕ ก.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์สูติพันธว์ิหาร 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากบัและตดิตามจบักมุ
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๕ ก.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. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยวธิีพิจารณาคดอีาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๗  ๕ ก.ค. ๖๑ ดร.อิสระ  เสรวีฒันวุฒิ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๕ ก.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.) 

๑๘  ๕ ก.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ์ 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๕ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙  ๖ ก.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- กฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ (ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐  ๖ ก.ค. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสอืสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑  ๖ ก.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพนัธ์ 
๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒  ๖ ก.ค. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘  

อนุญาต 
๖ ก.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 ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

3. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
๒๓  ๖ ก.ค. ๖๑ นายธนายุส  นาคเพ็ชร 

อนุกรรมาธิการ 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัติและความเป็นมาในการ

พิจารณาพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔  ๖ ก.ค. ๖๑ นายสิทธิพร  ชุม่มั่น 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 -  หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๐  

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕  ๖ ก.ค. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มลิทอง 
อนกุรรมาธิการ 

1. หนังสอืสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิภาษกีารรบัมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

       



18 
 

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.) 

๒๖  ๙ ก.ค. ๖๑ นายปรชิญ์  วฒันวิถี 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่าง
ประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗  ๑๐ ก.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ อนุญาต 
๑๐ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘  ๑๐ ก.ค. ๖๑ นายวุทธา  เจรญิศริ ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ข้อกฎหมายรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๐ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๙  ๑๐ ก.ค. ๖๑ พล.อ.ต.หญิง มธรุส  สมนกึ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของประธานศาลรฐัธรรมนญูและตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๑๐ ก.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
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสิทธิแ์ละความคุ้มกนัส าหรับองค์การระหวา่งประเทศ
และการประชมุระหวา่งประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....  

๓๐  ๑๐ ก.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
กรรมาธิการ 

1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

2. พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๐ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๑  ๑๐ ก.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
ของประธานศาลรฐัธรรมนญูและตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๑๐ ก.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.) 

๓๒  ๑๑ ก.ค. ๖๑ พล.ท.พงษ์สวัสดิ์  พรรณจติต ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 - หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝา่ยบรหิารในการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๓  ๑๑ ก.ค. ๖๑ ร.ศ.ปิยะนุช  โปตะวนิช 
ประชาชน 

 - หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๔  ๑๑ ก.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๕  ๑๑ ก.ค. ๖๑ นางกรีะณา  สมุาวงศ ์

กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละ 

วิธีการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ด ีพ.ศ. ๒๕๔๖ 

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๖  ๑๑ ก.ค. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๗  ๑๑ ก.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๑ ก.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.) 

๓๘  ๑๒ ก.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 

- รายละเอียดข้อมูลการปฏบิัติงานของกรรมาธกิาร อนุญาต 
๑๒ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๓๙  ๑๓ ก.ค. ๖๑ ร.อ.สนธยา  ทองเปี่ยม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

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

อนุญาต 
๑๓ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๐  ๑๖ ก.ค. ๖๑ นายณัฎฐภักดิ์  ปัทมะ 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๑  ๑๖ ก.ค. ๖๑ พล.ร.อ.ธนาธร  ขจิตสวุรรณ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ข้อมูลการแก้ไขเพ่ิมเติมรา่งพระราชบัญญตัิส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๒  ๑๗ ก.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ก.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.) 

๔๓  ๑๗ ก.ค. ๖๑ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

2. หนงัสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
จัดตั้งศาลปกครองและวธิีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. ....  

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

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม    
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๑๗ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๔  ๑๗ ก.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ อนุญาต 
๑๗ ก.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.) 

๔๕  ๑๗ ก.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแหง่ชาติ พ.ศ. ....  

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

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

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง่ และประโยชน์ตอบแทนอื่น
ของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๖  ๑๙ ก.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. กรอบความตกลงวา่ดว้ยการค้าบรกิารของอาเซียน 
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างระบบการช าระเงนิ

ทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาต ิ

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๗  ๑๙ ก.ค. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิวิภัณฑ์ รุจวิัฒนพงศ์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ อนุญาต 
๑๙ ก.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.) 

๔๘  ๑๙ ก.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๔๙  ๑๙ ก.ค. ๖๑ นายกรปุญญพัฒน์ ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๐  ๑๙ ก.ค. ๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน 
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตมิาตรฐานสนิค้าเกษตร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๑  ๑๙ ก.ค. ๖๑ น.ส.อัณณ์ชญา  สุตนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๒  ๑๙ ก.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

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

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

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 



25 
 

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.) 

๕๓  ๑๙ ก.ค. ๖๑ นางเสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

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

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๔  ๑๙ ก.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖)  
พ.ศ. ๒๕๕๙  

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๕  ๑๙ ก.ค. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๙ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๖  ๒๐ ก.ค. ๖๑ นายสนธยา  สงิห์บญุนาค 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... 

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

อนุญาต 
๒๐ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๗  ๒๓ ก.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 - วารสารจุลนิต ิปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
อนุญาต 

๒๓ ก.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.) 

๕๘  ๒๔ ก.ค. ๖๑ พ.อ.ส่งศักดิ์  นันทธ์นะวานชิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสนิค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๕๙  ๒๔ ก.ค. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๐  ๒๔ ก.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชนฃ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๑  ๒๔ ก.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 

สื่อมวลชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๔ ก.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.) 

๖๒  ๒๔ ก.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๓  ๒๔ ก.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 

กรรมาธิการ 

 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๔  ๒๔ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๕  ๒๔ ก.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๔ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๖  ๒๕ ก.ค. ๖๑ พล.ต.จรัญ  พันธุนนท ์

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๕ ก.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  ๒๖ ก.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๖ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๘  ๓๑ ก.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๖๙  ๓๑ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

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

อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๐  ๓๑ ก.ค. ๖๑ น.ส.มุกดา  ทองมาก 

ประชาชน 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย

การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๓๑ ก.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.) 

๗๑  ๓๑ ก.ค. ๖๑ นายสิทธวิรชัย  ศรีโหม 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๒  ๓๑ ก.ค. ๖๑ นายไพศาล  วราเศรฐดิ ์

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๓  ๓๑ ก.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๔  ๓๑ ก.ค. ๖๑ นายปิยพันธุ์ นมิมานเหมินท ์

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 

ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๓๑ ก.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๕  ๑ ส.ค. ๖๑  พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑ ส.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.) 

๗๖  ๑ ส.ค. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มลิทอง 

อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๗  ๑ ส.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๘  ๑ ส.ค. ๖๑ ดร.ปวีณ  นาคพรม 

กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๗๙  ๒ ส.ค. ๖๑ นายบุญสถติย์  ชเูกียรต ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย

การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๐  ๒ ส.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒ ส.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.) 

๘๑  ๒ ส.ค. ๖๑ นายประหยดั  เสนวิรัช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ (มนีาคม – เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๒  ๓ ส.ค. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ โชตวิานชิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๓  ๓ ส.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

2. ส าเนาพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 
3. ส าเนาพระราชบัญญัติสทิธิบตัร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
4. ส าเนาพระราชบัญญัติอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
5. ส าเนาพระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๔  ๓ ส.ค. ๖๑ นายอทิธิศกัดิ ์ วฒันะบุตร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓ ส.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.) 

๘๕  ๓ ส.ค. ๖๑ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๖  ๓ ส.ค. ๖๑ น.ส.พัสตราภรณ ์ เหล่าองัคะสุต 

ประชาชน 
1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๗  ๓ ส.ค. ๖๑ นายบุญญสถติย์  ชูเกียรต ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๘  ๓ ส.ค. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชติวานิช 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๘๙  ๓ ส.ค. ๖๑ นายชัชวาลย์  คุณค้ าช ู

กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย

การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

อนุญาต 
๓ ส.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.) 

๙๐  ๖ ส.ค. ๖๑ พล.ร.อ.ธราธร  ขจิตสวุรรณ 
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๑  ๖ ส.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๒  ๖ ส.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๓  ๗ ส.ค. ๖๑ นายวรินทร ์ เทียมจรัส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๔  ๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๕  ๗ ส.ค. ๖๑ ร.อ.ชยพันธ ์ ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๗ ส.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.) 

๙๖  ๗ ส.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๗  ๗ ส.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๘  ๘ ส.ค. ๖๑ นายสุทัศน์  สขุเจรญิ 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๙๙  ๘ ส.ค. ๖๑ นายอุทาร  พิชญาภรณ ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๐  ๘ ส.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๘ ส.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.) 

๑๐๑  ๘ ส.ค. ๖๑ น.ส.จิตรานนัท์  วิชัยดิษฐ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๒  ๘ ส.ค. ๖๑ พล.อ.ท.วิชัย  ชาญปรีชา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๓  ๘ ส.ค. ๖๑ นายสิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๔  ๘ ส.ค. ๖๑ นายพิเชษฐ์  ไพบูลยศ์ิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๕  ๘ ส.ค. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันทุนนท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๘ ส.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.) 

๑๐๖  ๘ ส.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๗  ๘ ส.ค. ๖๑ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๘  ๙ ส.ค. ๖๑ พ.อ.บุญส่ง  โชตแิสงศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๐๙  ๙ ส.ค. ๖๑ ศ.คลินกินิเวศน์  นันทจติ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๐  ๙ ส.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.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.) 

๑๑๑  ๙ ส.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์สูติพันธว์ิหาร 
ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๒  ๙ ส.ค. ๖๑ นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๓  ๙ ส.ค. ๖๑ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๔  ๙ ส.ค. ๖๑ นายประหยดั  เสนาวิรชั 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๕  ๙ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ต.วิบูลย์  ผกามาศ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัติลกูเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

2. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ส าเนาพระราชบัญญัตติ ารวจแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๗  
และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 

อนุญาต 
๙ ส.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.) 

๑๑๖  ๙ ส.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๗  ๙ ส.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติลกูเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๘  ๙ ส.ค. ๖๑ นายวัยวุฒ ิ สุรพฤกษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๑๙  ๙ ส.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๐  ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายสราวธุ  มคีุณสมบัต ิ
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.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.) 

๑๒๑  ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายวรีศกัดิ ์ โรจนวาณชิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๒  ๑๐ ส.ค. ๖๑ ร.อ.ชยพันธ์  ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๓  ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๔  ๑๐ ส.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสอืรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๕  ๑๐ ส.ค. ๖๑ พล.ร.อ.ธราธร ขจติสุวรรณ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ตวัอย่างการออกกฎหมายล าดบัรองที่มกีารก าหนดเงื่อนไข  
การออกกฎหมายไว้ในขอ้สังเกตของกรรมาธกิาร 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๖  ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายวรีพงษ์  สวุรรณหล่อ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.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.) 

๑๒๗  ๑๐ ส.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิวนิัยการเงนิการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- พระราชบญัญตัิวธิีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๘  ๑๐ ส.ค. ๖๑ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๒๙  ๑๔ ส.ค. ๖๑ พล.ต.เอกกมล  สินหนัง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๐  ๑๔ ส.ค. ๖๑ นายอุดม  วิบูลเทพาชาต ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๑  ๑๔ ส.ค. ๖๑ ส.ต.ท.ทวชีัย  ภาษเีชาว ์

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๒  ๑๔ ส.ค. ๖๑ น.ต.สะอาด  พงศาเจริญนนท์ 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ส.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.) 

๑๓๓  ๑๔ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๔  ๑๔ ส.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๕  ๑๕ ส.ค. ๖๑ นายด ารงศกัดิ ์ สาคร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. ส าเนาพระราชบัญญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์  

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
3. ส าเนาพระราชบัญญัตกิ าหนดความผดิเกี่ยวกับ 

ห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นจ ากัด บริษัทจ ากดั 
สมาคมและมูลนธิิ    พ.ศ. ๒๔๙๙ 

อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๖  ๑๕ ส.ค. ๖๑ นายสืบสวัสดิ ์ วุฒวิรดิษฐ ์

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๗  ๑๕ ส.ค. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๕ ส.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.) 

๑๓๘  ๑๕ ส.ค. ๖๑ นายวนัชัย  ศารทลูทัต 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๓๙  ๑๕ ส.ค. ๖๑ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๕ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๐  ๑๖ ส.ค. ๖๑ น.อ.หญิง พิมพ์สริิ  ทองพุ่ม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๑  ๑๖ ส.ค. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๒  ๑๖ ส.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๓  ๑๖ ส.ค. ๖๑ พ.อ.บุญส่ง  โชตแิสงศร ี

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๖ ส.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.) 

๑๔๔  ๑๗ ส.ค. ๖๑ พล.ต.สมโชค  แดงบรรจง 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๕  ๑๗ ส.ค. ๖๑ นายด ารงศักดิ์  กาญจนสุวรรณ์ 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๖  ๒๐ ส.ค. ๖๑ นายสิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๗   ๒๐ ส.ค. 
๖๑ 

นายเกรียงศักดิ์  กังวานวงศ์ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

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

สหกรณ ์(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๔๘  ๒๐ ส.ค. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ  รมฤทธา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

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

อนุญาต 
๒๐ ส.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.) 

๑๔๙  ๒๑ ส.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

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

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

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๐  ๒๑ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ท.สมคดิ  บุญถนอม 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๑  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๒  ๒๑ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๓  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นายประหยดั  เสนวิรัช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

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

อนุญาต 
๒๑ ส.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.) 

๑๕๔  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๕  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นางณัติกาญจน์  สูติพันธ์วิหาร 
ประชาชน 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๖  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นายพิชัยวัสส์  ตรัยรตันากร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

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

2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๗  ๒๑ ส.ค. ๖๑ นายจรูญศักดิ์  สุชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๕๘  ๒๒ ส.ค. ๖๑ น.ส.สุทธนิี  เมธีประภากุล 

ประชาชน 
1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๒ ส.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 ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตาม
จับกุมผูห้ลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

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

๑๕๙  ๒๒ ส.ค. ๖๑ ดร.ประยุทธ  คงเฉลิมวฒัน์ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๐  ๒๒ ส.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๑  ๒๒ ส.ค. ๖๑ นายณัฐเมศร ์ เรืองพิชัยพร 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๒ ส.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.) 

๑๖๒  ๒๒ ส.ค. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๓  ๒๒ ส.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๔  ๒๒ ส.ค. ๖๑ น.ส.อุนมุาศ  รมฤทธา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๕  ๒๒ ส.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๒ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๖  ๒๒  ส.ค. 
๖๑ 

นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๒ ส.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.) 

๑๖๗  ๒๓ ส.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๘  ๒๓ ส.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๓ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๖๙  ๒๔ ส.ค. ๖๑ ม.ล.วัลย์วิภา บรุุษรตันพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๐  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายวรีะพงษ์  สุวรรณหล่อ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๑  ๒๔ ส.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

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

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

อนุญาต 
๒๔ ส.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.) 

๑๗๒  ๒๔ ส.ค. ๖๑ นายวัชรินทร์  จนัทรแ์จ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- ส าเนาพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อนุญาต 
๒๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๓  ๒๔ ส.ค. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อนุญาต 
๒๔ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๔  ๒๖ ส.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๖ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๕  ๒๗ ส.ค. ๖๑ พล.ร.อ.ธราธร  ขจิตสวุรรณ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ข้อมูลกรณีการขอแก้ไขร่างพระราชบัญญตัิในชั้น

กรรมาธิการซึ่งอาจขดัหลักการของร่างพระราชบญัญตัิ 

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๖  ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- พระราชบญัญตัิวธิีปฏบิัตริาชการทางปกครอง  

พ.ศ. ๒๕๓๙ 

อนุญาต 
๒๗ ส.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.) 

๑๗๗  ๒๗ ส.ค. ๖๑ พล.ท.ชัย  พรมบาง 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๘  ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายไพศาล  วรเศรษฐศ์ิร ิ

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๗๙  ๒๗ ส.ค. ๖๑ น.ส.ชนศิา  กัลยาณมติร 
ประชาชน 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
แกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๐  ๒๗ ส.คง ๖๑ นางวัชชพร  เทียบจตัุรัส 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๗ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๑  ๒๗ ส.ค. ๖๑ นายกติติพงษ์  จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๗ ส.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.) 

๑๘๒  ๒๘ ส.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 

กรรมาธิการ 

- รายละเอียดคณะกรรมการช าระประวตัิศาสตรไ์ทย อนุญาต 
๒๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๓  ๒๘ ส.ค. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ

อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๔  ๒๘ ส.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 

ประชาชน 
1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๘ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๕  ๒๙ ส.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๖  ๒๙ ส.ค. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ู

อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๙ ส.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.) 

๑๘๗  ๒๙ ส.ค. ๖๑ นายศุภกฤต  มหาคตีะ 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๘  ๒๙ ส.ค. ๖๑ นายสุพัฒน ์ โพธิเงนิ 

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๘๙  ๒๙ ส.ค. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มะลิทอง 
อนุกรรมาธิการ 

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

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๐  ๒๙ ส.ค. ๖๑ พล.ต.ท.สมคดิ  บุญถนอม 

กรรมาธิการ 

- พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๑  ๒๙ ส.ค. ๖๑ ดร.มงคล  ด ารงศรี 

กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๙ ส.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.) 

๑๙๒  ๓๐ ส.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 

กรรมาธิการ 
1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๓  ๓๐ ส.ค. ๖๑ นายวนัชัย  ศารทลูฑัต 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
1. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์

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

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓๐ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๔  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นายอ านาจ  มาตรง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๕  ๓๑ ส.ค. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๖  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นายชัชวาลย์  คุณค้ าช ู
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓๑ ส.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.) 

๑๙๗  ๓๑ ส.ค. ๖๑ ร.ท.ธีรธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๘  ๓๑ ส.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศกึษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๑๙๙  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๐  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นางกญัญารตัน์  ไพรสนธิ ์

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๑  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๓๑ ส.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.) 

๒๐๒  ๓๑ ส.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
1. ส าเนาพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการศาล

ยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓  
2. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารบรหิารทนุหมุนเวียน  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
3. ส าเนาพระราชบัญญัติวนิยัการเงินการคลังของรัฐ  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๓  ๓๑ ส.ค. ๖๑ น.ส.ฐะปะนีย์  จุฬารมย ์

ข้าราชการ 

ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๔  ๓๑ ส.ค. ๖๑ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 

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

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๓๑ ส.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๕  ๓ ก.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๓ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๖  ๓ ก.ย. ๖๑ นายมูลศกัดิ ์ ดีมาก 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๓ ก.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.) 

๒๐๗  ๓ ก.ย. ๖๑ น.ส.อัณณิชญา  สุตนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๓ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๘  ๔ ก.ย. ๖๑ น.ส.มรกต  พราหมเภทย์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๐๙  ๔ ก.ย. ๖๑ นายสมคดิ  หอมเนตร 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
วิจัย และนวัตกรรม 

อนุญาต 
๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๐  ๕ ก.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๑  ๖ ก.ย. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์ ติพันธว์ิหาร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนงัสือขอ้บังคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

 
 

      



57 
 

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.) 

๒๑๒  ๖ ก.ย. ๖๑ พ.อ.พุฒิพงษ์  ชีพสมุทร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๓  ๖ ก.ย. ๖๑ ดร.อิสระ  เสรวีฒันวุฒิ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๔  ๖ ก.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๕ ๒ ๖ ก.ย. ๖๑ ร.ท..พัททอง  กองค า 
กรรมาธิการ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสมาชกิสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาติในการพัฒนาชุมชน 

2. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๖  ๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อนุญาต 
๗ ก.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.) 

๒๑๗  ๗ ก.ย. ๖๑ นายวรีะศกัดิ ์ โชควานชิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

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

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

อนุญาต 
๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๘  ๑๐ ก.ย. ๖๑ นายสุรสหี์  ลานนท ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๑๙  ๑๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.อัณณ์ชญา  สุตนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือข้อบังคับการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๐  ๑๐ ก.ย. ๖๑ น.อ.พงษ์ศักดิ์  ซมิงาม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบังคับการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๑  ๑๑ ก.ย. ๖๑ นายปิยพันธ์  นิมมานเหมนิท์ 
กรรมาธิการ 

- หนงัสือข้อบังคับการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๑ ก.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.) 

๒๒๒  ๑๑ ก.ย. ๖๑ นายสราวุธ  มคีุณสมบัต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- กฎหมายส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๓  ๑๑ ก.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
3. กฎหมายส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๔  ๑๑ ก.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
    ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บรโิภค อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๕  ๑๑ ก.ย. ๖๑ นายเกรียงศักดิ์ วรมงคลชัย 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อนุญาต 
๑๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๖  ๑๑ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

อนุญาต 
๑๑ ก.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.) 

๒๒๗  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- - หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๘  ๑๒ ก.ย. ๖๑ พล.ต.นภดล  โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจดัประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๒๙  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การจดัประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๐  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๑  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายวงศ์พันธ์  ณธันยพตั 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๒ ก.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.) 

๒๓๒  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๓  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายเทดิชัย  เพ่งไพฑูรย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๔  ๑๒ ก.ย. ๖๑ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย ์
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

 - หนงัสือขอ้บงัคบัการประชมุสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๕  ๑๒ ก.ย. ๖๑ นายฉตัรพิสุทธิ ์ โกเศยะโยธนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ 
2. หนงัสือข้อบังคับการประชุมสภานติิบญัญัตแิห่งชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๒ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๖  ๑๓ ก.ย. ๖๑ น.ส.จรัสรตัน์  จ ารัสฤทธิรงค์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๓ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๗  ๑๓ ก.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. มติคณะรัฐมนตร ีวนัที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๗   
2. มติคณะรัฐมนตร ีเรื่อง ความมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 

อนุญาต 
๑๓ ก.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.) 

๒๓๘  ๑๔ ก.ย. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๓๙  ๑๔ ก.ย. ๖๑ นายบญุมา  เตชะวณชิ 
บุคคลในวงงานรฐัสภา 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๐  ๑๔ ก.ย. ๖๑ นายสุรเกียรต ิ ลิม้เจรญิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๑  ๑๔ ก.ย. ๖๑ นายประสงค ์ รุ่งแสง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๒  ๑๔ ก.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
    ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การจดัประชารฐัสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๔ ก.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.) 

๒๔๓  ๑๔ ก.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือข้อบังคับการประชุมสภานติิบญัญัตแิห่งชาต ิ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
4. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  
5. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๔  ๑๔ ก.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนามติคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ วา่ดว้ยการแพร่
ขยายอาวธุท าลายลา้งสูง 

2. ส าเนามติคณะรฐัมนตร ีให้ส่วนราชการปฏิบัตติามมติ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๕  ๑๔ ก.ย. ๖๑ น.ส.ธนิศา  กัลยาณมิตร 
ประชาชน 

- พระราชบญัญตัิระบบการช าระเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๖  ๑๔ ก.ย. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๔ ก.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. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒๔๗  ๑๗ ก.ย. ๖๑ นายอภิชัย  กู้เมือง 

ประชาชน 
1. หนังสือข้อบงัคับการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๘  ๑๗ ก.ย. ๖๑ นายพุฒิพันธ์  อภิไชยาวาทย์ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๔๙  ๑๗ ก.ย. ๖๑ นายณัฐกติต์  ไชยกิจเศรษฐ 
ประชาชน 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
4. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๗ ก.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.) 

๒๕๐  ๑๘ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๑  ๑๘ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๒  ๑๘ ก.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  
3. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๓  ๑๘ ก.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
อนุกรรมาธิการ 

- ข้อมูลการค้าระหว่างไทยกบับังคลาเทศ 
 

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๔  ๑๘ ก.ย. ๖๑ พ.อ.ส่งศักดิ์  นันทธ์นะวานชิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ ก.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. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๕๕  ๑๘ ก.ย. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๖  ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๗  ๑๙ ก.ย. ๖๑ ร.ต.อ.วิวฒัน์  ประเสรฐิสม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ขัน้ตอนการขอเสนอแกไ้ขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัต ิ อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๕๘  ๑๙ ก.ย. ๖๑ น.ส.สุทธนิี  เมธีประภา 
ประชาชน 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

อนุญาต 
๑๙ ก.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. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
๒๕๙  ๑๙ ก.ย. ๖๑ ดร.สืบสวัสดิ์  วฒุิพงษ ์

กรรมาธิการ 
1. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  
3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๐  ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายถนัดกิจ  นิวาทวงษ ์
ประชาชน 

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

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๑  ๑๙ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ไพโรจน์  มณีรตัน ์
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๒  ๑๙ ก.ย. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๑๙ ก.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.) 

๒๖๓  ๑๙ ก.ย. ๖๑ น.ส.สาคร  ศรีมขุ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๔  ๒๐ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ต.ก าพล  โกศลานันท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๕  ๒๐ ก.ย. ๖๑ นายสุเมธ  แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญัตคิวามลับทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๕ 
2. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารแขง่ขนัทางการค้า  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๖  ๒๐ ก.ย. ๖๑ นายพิพัฒน์  ภควณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๗  ๒๐ ก.ย. ๖๑ พ.อ.กิติพงศ ์ จุลพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๒๐ ก.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.) 

๒๖๘  ๒๐ ก.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. ส าเนาพระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์ารบรหิาร 
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

2. ส าเนาพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติมถึง  ฉบับที ่๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

3. ส าเนาพระราชบัญญัติองค์การบริหารสว่นจงัหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

4. ส าเนาพระราชบัญญตัิระเบียบบรหิารราชการ
กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

5. ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๖๙  ๒๐ ก.ย. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒๐ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๐  ๒๑ ก.ย. ๖๑ น.อ.ธรีะพนธ์  ไพรเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๑  ๒๑ ก.ย. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. 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. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

(1 วนั) 

๒๗๒  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากบัและตดิตามจบักมุ
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๓  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นางสุภามาศ  สิมาจารย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากบัและตดิตามจบักมุ
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

3. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ ก.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.) 

๒๗๔  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากบัและตดิตามจบักมุ
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๕  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายพรศักดิ์  บวรสิริสรรค์ 
ประชาชน 

1. เอกสารการปฏริูปการเมอืง 
2. วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบบัที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๖  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๓ (พฤษภาคม – มิถนุายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๗  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายวรีศักดิ์  โชควานิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.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 ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๗๘  ๒๑ ก.ย. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาใน 
การพิจารณาพระราชบญัญตัมิาตรการก ากบัและตดิตาม
จับกมุผูห้ลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

3. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

4. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๗๙  ๒๔ ก.ย. ๖๑ นางภรภัค  พูลเกษม 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิการชุมนมุสาธารณะ พ.ศ. 
๒๕๕๘  

อนุญาต 
๒๔ ก.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.) 

๒๘๐  ๒๔ ก.ย. ๖๑ น.ส.อัณณิชญา  สุตนิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๔ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๑  ๒๕ ก.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๒  ๒๕ ก.ย. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๓  ๒๕ ก.ย. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๔  ๒๕ ก.ย. ๖๑ นายเจรญิศักดิ์  ศาลากิจ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒๘๕  ๒๕ ก.ย. ๖๑ ร.ท.ไผ่  วสยางกรู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ  การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. 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
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ....  

3. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการได้มาซึง่สมาชกิวฒุิสภา 
พ.ศ. .... 

4. หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....  

(1 วนั) 

๒๘๖  ๒๕ ก.ย. ๖๑ น.ส.ชญานิศ  สุมโน 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสญัชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๗  ๒๕ ก.ย. ๖๑  นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ประชาชน 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๕ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๘๘  ๒๖ ก.ย. ๖๑ นายปรเมตร  หลกัแหลม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๖ ก.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.) 

๒๘๙  ๒๖ ก.ย. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๐  ๒๖ ก.ย. ๖๑ นางสุชาดา  นันทะพานิชสกลุ 
อนุกรรมาธิการ 

1. หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ 
2. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๑  ๒๖ ก.ย. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๖ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๒  ๒๗ ก.ย. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๓  ๒๗ ก.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. ส าเนาพระราชบัญญัตกิารดแูลผลประโยชน์ของคู่สญัญา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๗ ก.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.) 

๒๙๔  ๒๗ ก.ย. ๖๑ นางณัติกาญจน์  สตูิพันธว์ิหาร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

1. หนงัสือสรปุสาระส าคญั ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิระบบการช าระเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๐  

2. หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวัตแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๕  ๒๗ ก.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๖  ๒๗ ก.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๖๐ อนุญาต 
๒๗ ก.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๙๗  ๒๘ ก.ย. ๖๑ พล.ร.อ.ทววีุฒ ิ พงศ์พิพัฒน ์
สมาชิกสภานติิบญัญตัแิหง่ชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงนิแกก่าร
ก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๘ ก.ย. 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. 

ที่ส่งข้อมูลให้ผูข้อ
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต 
บางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 ๔ ก.ค. ๖๑ 
 

นายวสนัต ์ ภัยหลกีลี ้
ผู้จัดการกองทนุพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั้งที ่๓๙/๒๕๖๑ วันศกุร์ที ่๒๒ มิถนุายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๘ ก.ค. ๖๑ 

(๑๔ วัน) 

- - 

2 
 
 
 

๑๙ ก.ค. ๖๑ ศาลภาษอีากรกลาง 
 
 

- ส าเนาบนัทึก/ส าเนารายงานการประชุมของสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
มาตรการการปกปอ้งจากการน าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึ้น 
พ.ศ. ... และเอกสารประกอบการประชุม 

อนุญาต 
๒๓ ก.ค. ๖๑ 

(๕ วนั) 

- 
 

 

3 ๗ ส.ค. ๖๑ 
 

นายนุรกัษ์  มาประณตี 
ประธานศาลรฐัธรรมนูญ 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัต ิยาเสพติดใหโ้ทษ  
(ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๘ ส.ค. ๖๑ 

(๒ วนั) 
 

- - 

4 
 
 

๙ ส.ค. ๖๐ ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ
 

- รายงานการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติในการ
พิจารณาพระราชบญัญตั ิ
คณะสงฆ ์(ฉบับ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๑ ส.ค. ๖๑ 

(๑๒ วัน) 

- 
- 

- 
- 
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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.) 

5 ๒๘ ส.ค. ๖๑ 
 

นายธนรัฐ  แสนแกว้ 
ข้าราชการส านักงานเลขาธกิาร
วุฒิสภา 

- ส าเนารายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัแิห่งชาต ิ 
ครั้งที ่๔๖/๒๕๖๑ วันศกุร์ที ่๒๐ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๙ ส.ค. ๖๑ 

(๒ วนั) 

- - 

6 ๑๔ ก.ย. ๖๑ 
 

นางสาววนัวิสาข ์ศิวะกุล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

- ส าเนาใบประมวลผลการแสดงตนเพื่อลงมต ิ
ในวาระที่สามในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที ่...) พ.ศ. ... 

 

อนุญาต 
๑๔ ก.ย. ๖๐ 

(๑ วนั) 
 

- - 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส ำนักกรรมำธิกำร ๓ จ านวน 1 ราย รวมทั้งหมด 3 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒๐ ก.ค. ๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสรศกัดิ ์ เพียรเวช 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 
 

 
 
 
 
  

1. ส าเนาบนัทึกการประชุมรา่งพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารง
ต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ....    

2. ส าเนาบนัทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ....   

3. ส าเนาบนัทึกการประชุมร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวธิีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. ....   

๒๔ ก.ค. ๖๑ 
(๔ วนั) 

 
 
 
 
 
 
 

- - 
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