
รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แยกตามประเภทผู้ขอข้อมลูข่าวสาร จ านวน 266 ราย รวมทั้งหมด 433 เรื่อง ดังน้ี 

 

ล าดับ ผู้ขอข้อมลูข่าวสาร 
จ านวน 
(ราย) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

การเปิดเผย (เรื่อง) 
อนุญาต ไม่

อนุญาต 
อนุญาต
บางส่วน 

1 สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาต ิ 12 4.51 16 - - 

2 กรรมาธิการ / อนกุรรมาธกิาร 63 23.68 86 - - 

3 บุคคลในวงงานรัฐสภา 114 42.86 199 - - 

4 หนว่ยงานศาล 1 0.38 1 - - 

5 หนว่ยงานราชการภายนอก / รัฐวิสาหกิจ 17 6.79 30 - - 

6 หนว่ยงานราชการภายใน 36 13.53 55 - - 

7 นิสิต/นกัศึกษา 6 2.26 7 - - 

8 ประชาชน / สื่อมวลชน 17 6.39 39 - - 

 รวม 266 100 433 - - 

 
 

ประเภทผู้ขอขอ้มูลขา่วสาร มากท่ีสุด 3 ล าดับ ดังน้ี 

 ล าดับที่ 1 บุคคลในวงงานรัฐสภา 

 ล าดับที่ 2 กรรมาธิการ / อนุกรรมาธกิาร 

 ล าดับที่ 3 หน่วยงานราชการภายใน 



สรุปการให้บริการ 
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561)  

ของปีงบประมาณ 2561 
 

แผนภูมิการเปิดเผยข้อมูลแยกตามประเภทผู้ขอ 
 

 

สมาชิกสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติ

5%หน่วยงานราชการ
ภายนอก/รัฐวิสาหกจิ

7%

กรรมาธิการ/อนุ
กรรมาธิการ

24%

บุคคลในวงงานรัฐสภา
43%

หน่วยงานศาล
0%

หน่วยงานราชการภายใน
13%

นิสิต/นักศกึษา
2%

ประชาชน/สื่อมวลชน
6%

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหง่ชาติ หน่วยงานราชการภายนอก/รัฐวิสาหกิจ

กรรมาธิการ/อนุกรรมาธิการ บุคคลในวงงานรัฐสภา

หน่วยงานศาล หน่วยงานราชการภายใน

นิสิต/นักศึกษา ประชาชน/สื่อมวลชน



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

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวุฒสิภา จ านวน 266 ราย รวมทั้งหมด 433 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 ำเนำเจตนำรมณ ์
1.10 ส ำเนำข้อมูลกฎหมำยเกี่ยวกบัวงงำนรัฐสภำ  
1.11 ส ำเนำเอกสำรค ำอธบิำยรำยมำตรำของรฐัธรรมนูญ 2560 
1.12 ข้อสงัเกตพระรำชบญัญตั ิ
 

164 258 - - 

2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ/ 
อดีตสมาชิกรัฐสภา 
2.1 ส ำเนำบัตรประชำชนของสมำชกิสภำนติิบญัญตัิแหง่ชำติ 
2.2 ส ำเนำทะเบียนบำ้นของสมำชิกสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ 
 

6 7 - - 

 
 
 
 

     



ล าดับ ประเภทข้อมูลขา่วสาร 
จ านวน 
(ราย) 

อนุญาต 
(เรือ่ง) 

ไม่
อนุญาต 
(เรือ่ง) 

อนุญาต 
บางส่วน 
(เรื่อง) 

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

คณะกรรมำธิกำรวิสำมญั และคณะอนุกรรมำธิกำร  
3.2 ส ำเนำบันทกึกำรประชมุคณะกรรมำธกิำร/ 

คณะอนกุรรมำธิกำร 
 

6 6 - - 

4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
4.1 ส ำเนำพระรำชบญัญตั ิ
4.2 หนงัสือรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำญำจกัรไทย  

พุทธศักรำช 2560 
4.3 พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร 
 

28 45 - - 

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

พ.ศ. 2560 
5.3 หนงัสือข้อมูลกฎหมำยสิ่งแวดล้อม 
 

24 41 - - 

6 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
7.1 วำรสำรจุลนิต ิ
7.2 สิทธิประโยชน์ของสมำชิกสภำนติิบัญญตัิแห่งชำติ 
7.3 เอกสำรกำรแกไ้ขปัญหำที่ดินท ำกนิ 
7.4 ส ำเนำหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบของพนกังำนรำชกำร 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
7.5 ประกำศส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ เรื่อง กำรแบง่

โครงสร้ำงในส ำนกังำน 
 

38 76 - - 

 รวมทั้งหมด 266 433 - - 

 
 (หมายเหตุ : ผู้ขอข้อมูล 1 ราย มีการขอข้อมลูมากกว่า 1 ประเภท) 
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แผนภูมิสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไตรมาสที่ 3

(1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561)

แยกตามประเภทผู้ขอข้อมูลข่าวสาร 6 ประเภท

จ านวน (ราย) จ านวน (เร่ือง)



รายงานสรุปสถิติการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 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 ์ 3 3 

2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง 7 9 

3 ส ำนักวิชำกำร 3 8 

4 ส ำนักกำรประชมุ 5 8 

5 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 6 6 

6 ส ำนักกรรมำธกิำร 2 5 5 

7 ส ำนักกฎหมำย 226 376 

8 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข 7 12 

9 ส ำนักกรรมำธกิำร 3 4 6 

 รวม 266 433 
 

 
การให้บริการจากส านักต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร มากที่สุด 3 ล าดับ ดังน้ี 
  

ล ำดับที ่1 ส ำนักกฎหมำย มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 226 รำย 

ล ำดับที ่2 ส ำนักบริหำรงำนกลำง มีกำรอนญุำตข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 7 รำย 

 ส ำนักรำยงำนกำรประชุมและชวเลข มีกำรอนญุำตข้อมลูข่ำวสำร จ ำนวน 7 รำย 

ล ำดับที ่3 ส ำนักกรรมำธกิำร 1 จ ำนวน 6 รำย 
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ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561)
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนภูมิการให้บริการจากส านักต่างๆ ซึ่งเป็นผู้ขอนุญาตให้ข้อมูลข่าวสาร
จากทั้งหมด 18 ส านัก

จ านวน (ราย) จ านวน (เรื่อง)



ผู้ใช้สิทธิ์ขอข้อมูลข่าวสารของส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ไตรมาสที่ 3 (๑ เมษายน – ๓0 เมษายน ๒๕๖๑) ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รวมทั้งหมด จ านวน  266  ราย 
มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักประชาสัมพันธ์ จ านวน  3  ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ  
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑. 26 เม.ย. 61 นางต้องใจ  สุทัศน ์ณ อยธุยา 
หัวหน้าส านกังานรฐัมนตร ี

- ส าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 
24/2561 วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561  
เรื่อง “พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

 

อนุญาต 
27 เม.ย. 61 

(๑ วนั) 

- 

 

 

- 

๒. 25 พ.ค. ๖๑ นางรดี  วัลลิสตุ 
นักประชาสมัพันธช์ านาญ
การพิเศษ  
รักษาราชการแทน หัวหน้า
ส านักงานรัฐมนตร ี

- ส าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ครั้งที่ 32/2561 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  
เรื่อง ให้ความเห็นชอบพิธีสารปี ค.ศ. 2014 สว่นเสริมอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29  
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 

อนุญาต 
25 พ.ค. ๖๑ 

(๑ วนั) 
 
 

- 

 

 

 

- 

๓. 22 มิ.ย. 61 นายวสนัต ์ ภัยหลกีลี ้
ผู้จัดการกองทนุพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

- ส าเนาวีดิทัศน์การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 
39/2561 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง “รายงาน
ประจ าปี 2560 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558” 

 

อนุญาต 
22 มิ.ย. ๖๑ 

( ๑ วัน) 

- - 

 
 



๒ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักบริหารงานกลาง จ านวน  7  ราย รวมทั้งหมด 9 เร่ือง 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

1 2 เม.ย. 61 น.ส.ธนพร  จันทรเ์ลิศด ี
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

- ส าเนาที่อยูข่องสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ 
(ยื่นค าขอดว้ยตนเอง) 

อนุญาต 
2 เม.ย. 61 

(1 วนั) 

  

2 10 เม.ย. 61 น.ส.จิณณพัต  ไขวิเชียร 
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของสมาชกิสภานติิบญัญตัิ  
 แหง่ชาต ิ

 2. ส าเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ   
 (ยื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 

อนุญาต 
3 ม.ค. 61 

(1 วนั) 

  

3 17 เม.ย. 61 
 

น.ส.อมรรัตน์  
     สงเคราะหธ์รรม      
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ 
จ านวน 250 คน (ยื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 

อนุญาต 
17 เม.ย. 61 

(1 วนั) 

  

4 20 เม.ย. 61 น.ส.ภัทราพร อินทมโน 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัของสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหง่ชาติ 
(ยื่นค าขอดว้ยตนเอง) 

อนุญาต 
20 เม.ย. 61 

(1 วนั) 

  



๓ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

5 25 เม.ย. 61 น.ส.สมพิศ  เสนาพล 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิกสภานติิบญัญัติ
แห่งชาต ิ
(ยื่นค าขอดว้ยตนเอง) 

อนุญาต 
25 เม.ย. 61 

(1 วนั) 

  

6 8 พ.ค. 61 นายธติิรตัน ์ วัฒนา 
ประชาชน 

1. ส าเนาหน้าทีค่วามรบัผิดชอบพนักงานราชการรฐัสภา  
 ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา พร้อมรับรองความถูกต้อง 

2. ประกาศส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา เรื่อง การแบ่ง 
 โครงสรา้งภายในส านักงาน (ยื่นค าขอด้วยตนเอง) 

 

อนุญาต 
8 พ.ค. 61 

(1 วนั) 

  

7 13 มิ.ย. 61 น.ส.กันยาพร  รอดพิทักษ์ 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของสมาชิกสภานติิบญัญัติ
แห่งชาต ิ
(ยื่นค าขอดว้ยตนเอง) 

 

อนุญาต 
13 มิ.ย. 61 

(1 วนั) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักวิชาการ จ านวน  3  ราย รวมทั้งหมด 8 เรือ่ง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 27 เม.ย. 61 น.ส.เยาวพา  กองเกต ุ
นักศึกษาปรญิญาเอก 

- ส าเนา พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

- ส าเนา พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2551 

- ส าเนา พ.ร.บ. ระเบียบขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2547 

อนุญาต 
27 เม.ย. 61 

(๑ วนั) 

- - 

2 27 เม.ย. 61 น.ส.ถิรวรรณ  กลางณรงค ์
นักศึกษาปรญิญาเอก 

- ส าเนา พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปะวตัถแุละ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

อนุญาต 
27 เม.ย. 61 

(๑ วนั) 

  

3 28 พ.ค. 61 น.ส.ปัญจพร  สุทธิยงค ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุ พ.ศ. 2535 
- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 
- หนังสือข้อบงัคับการประชมุวุฒสิภา พ.ศ. 2544 
- หนังสือรวมข้อบังคบัการประชุมรัฐสภา 

อนุญาต 
28 พ.ค. 61 

(๑ วนั) 

  

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักการประชุม จ านวน  5  ราย รวมทั้งหมด 8 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 30 เม.ย. 61 น.ส.สุธรีา  ชูบัณฑิต 
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

 ข้อสังเกตพระราชบญัญตัิหา้มเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
 

๑ วนั - - 

๒ 30 เม.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราบัญญัต ิซึง่คณะรฐัมนตรเีปน็ผู้เสนอ 
1. ร่างพระราชบญัญตัิสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญตัิลิขสทิธิ์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 

๑ วนั - - 

๓ 1 พ.ค. 61 นางอไุรรตัน์  วิเศษฤทธิ ์
ข้าราชการ ส านักงาน
เลขาธกิารวฒุิสภา 
 

- ส าเนารา่งพระราชบัญญัตกิารรกัษาผลประโยชน์ของชาต ิ
  ทางทะเล พ.ศ. .... 

๑ วนั - - 

๔ 30 พ.ค. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ  
จ านวน 2 ฉบับ ดงันี ้
๑. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวธิี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๒. ร่างพระราชบญัญตัิเอกสทิธิ์และความคุม้กนัส าหรับ

องค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศ
ในประเทศไทย พ.ศ. .... 

๑ วนั - - 



๖ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๕ 28 มิ.ย. 61 กลุ่มงานกฎหมาย 1 
กลุ่มงานกฎหมาย 2 
ส านักกฎหมาย 

ส าเนาร่างพระราชบัญญัต ิซึง่คณะรัฐมนตรีเปน็ผู้เสนอ 
- ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
- ร่างพระราชบญัญตัิความมัน่คงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

๑ วนั 
 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ 1 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. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 9 พ.ค. 61 น.ส.มารียาน  ปาทาน 
บุคลากร 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 
 

- ส าเนาเอกสารประกอบพิจารณารา่งพระราชบญัญตัธินาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย (ฉบบัที่ ..)  

  พ.ศ. ... 

อนุญาต 
9 พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

- - 

๒ 6 มิ.ย. 61 
 

นายวนันพ  ศรปีระภาภรณ ์
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธกิารวฒุิสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาญาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 (เอกสารจ านวน 3 เล่ม) 

 

อนุญาต 
6 มิ.ย. ๖๑ 
 (1 วัน) 

 

- - 

3 9 พ.ค. 61 น.ส.สุธาทิพย์  สุวรรณเดชา 
นิติคณะนติิศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560)  

  จ านวน 11 ครั้ง 

อนุญาต 
11 พ.ค. ๖๑ 

 (3 วัน) 
 

  

4 16 พ.ค. 61 พลโท จเรศักดิ ์ อานุภาพ 
ประธานคณะกรรมาธกิาร
การคมนาคม 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม  
  เมือ่วนัอังคารที ่24 เมษายน 2561 

อนุญาต 
16 พ.ค. ๖๑ 

 (1 วัน) 

  

5 15 มิ.ย. 61 น.ส.จิรารัตน์  จันทรตัน ์
ข้าราชการ ส านักงาน 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. .... และเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง 
(ตามมาตรา 267 วรรคห้า) 

อนุญาต 
29 มิ.ย. ๖๑ 
 (12 วนั) 

 

  



๘ 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

6 21 มิ.ย. 61 พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
ประธานคณะอนกุรรมาธกิาร
สนบัสนนุภารกิจฯ  
ในคณะกรรมาธกิารการ
พาณิชย์การอตุสาหกรรม 
และการแรงงาน  
สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

- ส าเนารายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการสนับสนุน
ภารกิจพาณิชย์ อตุสาหกรรมและแรงงาน จ านวน 3 ครัง้ 

อนุญาต 
21 มิ.ย. ๖๑ 

 (1 วัน) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๒ จ านวน  3  ราย รวมทั้งหมด 3 เรื่อง   

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 4 เม.ย. ๖๑ นางอภัสรา  เทพจ านง 
อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้า 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2542) 

 

อนุญาต 
10 เม.ย. ๖๑ 

(6 วนั) 

- - 

๒ 10 เม.ย. ๖๑ 
 

นายเชดิธวัช  ชัยปนั 
นิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ส าเนารายการประชุมของร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ 
พ.ศ. .... ในชัน้กรรมาธิการ 

อนุญาต 
17 เม.ย. ๖๑ 

 (7 วัน) 
 

- - 

๓ 4 พ.ค. ๖๑ 
 

นายทินกร  ศรีจนัทรอ์ินทร ์
ทนายความ 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. .... 

อนุญาต 
8 พ.ค. ๖๑ 

(4 วนั) 
 

- - 

4 15 พ.ค. ๖๑ 
 

นายภาสันต์  เงาศุภธน 
นักศึกษาคณะนติิศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. .... 

อนุญาต 
18 พ.ค. ๖๑ 

(3 วนั) 
 

- - 

5 24 พ.ค. ๖๑ 
 

นางอดุมลกัษณ์  อุ่นศร ี
ข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมาการ
กฤษฎีกา 

- ส าเนาบนัทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิควบคุมการสง่เสรมิการตรลาด
อาหารส าหรับเด็กทารกและเด็กเลก็ พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) 

อนุญาต 
30 พ.ค. ๖๑ 

(6 วนั) 
 

- - 



๑๐ 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกฎหมาย จ านวน  313  ราย รวมทั้งหมด 539 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.) 

๑  ๒ เม.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ 

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ  การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๒ เม.ย. ๖1 

(๑ วนั)   

๒  ๒ เม.ย. ๖๑ น.ส.ดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม)  

 

อนุญาต 
๒ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั)   

๓  ๓ เม.ย. ๖๑ พ.ท.เฉลิมชนม์  ชุ่มจติต ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตนิโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๔  ๓ เม.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๑ 
 

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.) 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ  การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
๕  ๓ เม.ย. ๖๑ นายอาทติย์  โรจนว์รชวลติ 

บุคคลในวงงานรัฐสภา 
- พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 
  การทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒  
 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๖  ๓ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๗  ๓ เม.ย. ๖๑ นางกาญจนารตัน ์ลีวโิรจน ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

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

พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม) 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๒ 
 

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.) 

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

๘  ๓ เม.ย. ๖๑ นายเศรษฐพัส   
    อรุณประเสริฐ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที่ ..)  

พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม)  

 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
 

  

๙  ๓ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที่ ..)  

พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม)  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จดัตัง้ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
3 เม.ย. 61 

(1 วนั) 

  



๑๓ 
 

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.) 

๑๐  ๓ เม.ย. ๖๑ น.ส.ปานหทัย  ศรีสมุทร 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๑๑  ๓ เม.ย. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  
 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๑๒  ๓ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิเชษฐ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๑๓  ๔ เม.ย. ๖๑ น.ท.สมพล  มหาสิงห ์
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยวธิีพิจารณา
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๔ 
 

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.) 

๑๔  ๔ เม.ย. ๖๑ นายสุกฤษฎิ ์ กติิศรวีรพันธุ ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕  ๔ เม.ย. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ส าเนาพระราชบญัญตัิการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

- ส าเนาพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
 

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๑๖  ๔ เม.ย. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญา  ของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๕ 
 

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.) 

๑๗  ๔ เม.ย. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์  
    สูติพันธ์วหิาร 
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  จัดตั้งศาลปกครองและวธิพิีจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) 

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

พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม) 

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

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘  ๔ เม.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
- ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธี   

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

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๑๖ 
 

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.) 

  ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิรรม (ฉบบัที่ ..) 
พ.ศ. .... (ก าหนดหลักการคุม้กันตุลาการและปรับปรุง
องค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยตุิธรรม) 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๙  ๔ เม.ย. ๖๑ นายยืนยง  เรืองฤทธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ  การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๐  ๔ เม.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

   พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๑  ๕ เม.ย. ๖๑ นายเจตน์  ศิรธรานนท ์
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญัตแิหง่กฎหมาย
ที่เกี่ยวกบัความรับผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบิุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๗ 
 

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.) 

๒๒  ๕ เม.ย. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๓  ๙ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคลในวงงานรฐัสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๔  ๑๘ เม.ย. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๕  ๑๘ เม.ย. ๖๑ นางณตัิกาญจน ์  
    สูติพันธ์วหิาร 
บุคลในวงงานรฐัสภา 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั)   

๒๖  ๑๙ เม.ย. ๖๑ พล.อ.วัชรนิทร์  จันทร์แจง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  



๑๘ 
 

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.) 

๒๗  ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
     แก้วทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๘  ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.ท.อาภากร  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๒๙  ๑๙ เม.ย. ๖๑ นางเสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๐  ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๑  ๑๙ เม.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร ์ จันทรแ์จง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิองค์กรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ากบัการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๒  ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการ  การเลือกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั)   



๑๙ 
 

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.) 

๓๓  ๑๙ เม.ย. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๔  ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายปรชัญา  สอนศิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑   

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๕  ๑๙ เม.ย. ๖๑ นายปรชัญา  
    มหาวนิิจฉัยมนตร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 
- หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๙ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๖  ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายทวปี  กาญจนวงศ ์
ประชาชนทัว่ไป 

- พระราชบญัญตัิเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑   

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 
  

๓๗  ๒๐ เม.ย. ๖๑ นายอภินนัท์  ธรรมฤาช ุ
อนุกรรมาธิการ 

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

 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๐ 
 

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.) 

๓๘  ๒๐ เม.ย. ๖๑ ร.อ.พูนลาภ  ซงัเอียด 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๓๙  ๒๐ เม.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
อนุกรรมาธิการ 

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

 

อนุญาต 
๒๐ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๐  ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายณัฐวศักดิ์  พุทธจักรวาล 
สื่อมวลชน 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๑  ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายชมชนก  ป อันทไทย 
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 
 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๒  ๒๓ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สริภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชก าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๓  ๒๓ เม.ย. ๖๑ น.ส.จริงจงั  นะแส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๑ 
 

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.) 

๔๔  ๒๓ เม.ย. ๖๑ ศ.พิเศษ ภัทรศักดิ์  วรรณแสง 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๕  ๒๓ เม.ย. ๖๑ นายจุคติ  วุตติสนัท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 
พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชก าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัตเิรอืไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๖  ๒๓ เม.ย. ๖๑ ดร.วัชชพร  เทียบจตัุรัส 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๗  ๒๓ เม.ย. ๖๑ นางภาณ ี สวัสดริักษ ์
ประชาชนทัว่ไป 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชก าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัตเิรอืไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๒ 
 

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.) 

๔๘  ๒๓ เม.ย. ๖๑ น.อ.นนัทิพัฒน์  วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

อนุญาต 
๒๓ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๔๙  ๒๔ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งขาติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๐  ๒๔ เม.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิเรอืไทย 

พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- หนังสือสรปุสาระส าคญั ประวตัิและความเปน็มาในการพิจารณา

พระราชบัญญัตกิองทุนเงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๔ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๑  ๒๕ เม.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเตมิพระราชบญัญัตคินเขา้เมอืง   
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๓ 
 

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.) 

๕๒  ๒๕ เม.ย. ๖๑ นางธนนัท์ธร นิธธิีรพัชร ์
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  
- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิ 

คนเข้าเมือง   พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๓  ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายอุดมศักดิ์  ศรีสทุิวา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าดว้ยความผดิเกี่ยวกับการขัดกนัระหว่างประโยชน์สว่น
บุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๔  ๒๕ เม.ย. ๖๑ พ.ท.ประมวล  เรืองพงษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิคนเข้า
เมือง   พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๕  ๒๕ เม.ย. ๖๑ ดร.เกณิกา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 
- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๖  ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายเกรียงศกัดิ์  วรมงคลชัย 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐) 

 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๔ 
 

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.) 

๕๗  ๒๕ เม.ย. ๖๑ นายขวัญชัย  โชติพันธุ ์
อนุกรรมาธิการ 

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

 

อนุญาต 
๒๕ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๘  ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายวรีะพงษ์  สุวรรณหล่อ 
ประชาชนทัว่ไป 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๕๙  ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของ 
คนตา่งด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๐  ๒๖ เม.ย. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๑  ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายภัทรวรรธน ์ อาจองค ์
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน
ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๒  ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายประหยดั  เสนวิรัช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- ส าเนาพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคน

ต่างด้าว (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๕ 
 

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.) 

- ส าเนาพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญตัิ 
คนเข้าเมือง   พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑  

๖๓  ๒๖ เม.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร ์ จันทรแ์จง้ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๔  ๒๖ เม.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิต ิปีที ่๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๒๖ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๕  ๒๗ เม.ย. ๖๑ น.ส.อัณณิชญา  สุตนิ 
ประชาชนทัว่ไป 

- รายงานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติปอ้งกนัและปราบปรามการสนับสนนุ 

   ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๖  ๒๗ เม.ย. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- ส าเนาขอ้มูลกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๗  ๒๗ เม.ย. ๖๑ นายชัชวาล  คุณค้ าช ู
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๖ 
 

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.) 

๖๘  ๒๗ เม.ย. ๖๑ น.ส.กนกพร  พันธด์งยาง 
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- สิทธปิระโยชน์ของสมาชกิสภานิตบิัญญตัแิห่งชาติ 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๖๙  ๓๐ เม.ย. ๖๑ นายวิศวดล  พลธาน ี
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ . 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ ์๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๒๗ เม.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๐  ๑ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ตู้จนิดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบัญญัติกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาบนัเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๑  ๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.สมพร ลาภชุ่มศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 

อนุญาต 
๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๒  ๑ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 
 

อนุญาต 
๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๓  ๑ พ.ค. ๖๑ นายวิสตูร ธนชัยววิัฒน ์
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
 

อนุญาต 
๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๗ 
 

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.) 

๗๔  ๒ พ.ค. ๖๑ นายกร กาญจนพัฒน ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๕  ๒ พ.ค. ๖๑ พล.ท.จรัญ พันธุนนท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญตัแิร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

อนุญาต 
๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๖  ๒ พ.ค. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์ บญุถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุญาต 
๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๗  ๓ พ.ค. ๖๑ นายอธคิม เริงใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยวธิี
พิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

- ส าเนาร่างพระราชบัญญัติสถาบนัเทคโนโลยีจติรลดา พ.ศ. .... 
 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๘  ๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.รุ่งเรือง กล่อมรอด 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- ส าเนาระเบียบเรื่องราวรอ้งทุกข ์ อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๗๙  ๓ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์ จนัทรห์ล้า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัติลขิสทิธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๘ 
 

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.) 

๘๐  ๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.ภรภัค พูลเกษม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- ส าเนาพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ดว้ยพรรค
การเมือง 

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๑  ๓ พ.ค. ๖๑ นายภัทรวรรธน ์อาจองค ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๒  ๓ พ.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์ วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๓  ๓ พ.ค. ๖๑ นายอภิสัณห ์เย็นบุญส่ง 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๔  ๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.วิสาสนิี ปิตนิานนท ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) อนุญาต 
๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๕  ๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์ ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) อนุญาต 
๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๒๙ 
 

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.) 

๘๖  ๗ พ.ค. ๖๑ นายสมเจตน ์แก้วแสงใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๗  ๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๘  ๘ พ.ค. ๖๑ พล.ต. ดร.พิเชษฐ คงศร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๘๙  ๘ พ.ค. ๖๑ นายวิสตูร ธนชัยววิัฒน ์
ส านักพิมพส์ูตรไพศาล 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๐  ๘ พ.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพัทธ์ ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๑  ๙ พ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ข้อบังคบัวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานติบิัญญตัิ
แห่งชาตแิละกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๐ 
 

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.) 

๙๒  ๙ พ.ค. ๖๑ พ.อ. สิรภพ พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๓  ๙ พ.ค. ๖๑ พลตรี นภดล โรจนวิภาต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๔  ๙ พ.ค. ๖๑ นายบุรนิทร ์สุขพิศาล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๕  ๙ พ.ค. ๖๑ 
 

นายวสนัต ์ฝีมือชา่ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๙ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๖  ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายอธคิม เริงใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชนแ์ห่งชาตทิางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๗  ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์ วัฒนะบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

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

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 
 

  

       



๓๑ 
 

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.) 

๙๘  ๑๐ พ.ค. ๖๑ น.ส.สุธดิา การะเกต ุ
ประชาชนทัว่ไป 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐  
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คดีอาญาของผูด้ ารงต าแหนง่ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๙๙  ๑๑ พ.ค. ๖๑ นายกติติศกัดิ ์รนิทะนา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

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

อนุญาต 
๑๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๐  ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายกรรณภว์ ธนภรรคภวนิ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- ส าเนาพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจทิัล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๓๒ 
 

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.) 

๑๐๑  ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายสมเจตน ์ แกว้แสงใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาพระราชบัญญัตกิารจดัท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ส าเนาพระราชบัญญัตแิผนและขั้นตอนการด าเนนิการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๒  ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายวิเชียร  วรหาร 
ประชาชนทัว่ไป 

- ส าเนาพระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสนิทรัพย์ดิจทิัล 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๓  ๑๕ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ – ๓ 
 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๔  ๑๕ พ.ค. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาพระราชบัญญัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๕  ๑๕ พ.ค. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ – ๓ 
- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๕ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๖  ๑๖ พ.ค. ๖๑ น.ส.ศิรวิรรณ  ซื่อสตัย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๓๓ 
 

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.) 

๑๐๗  ๑๖ พ.ค. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พุลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ – ๓ 
 

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๘  ๑๖ พ.ค. ๖๑ ดร.ปวีณ  นราเมธากุล 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๐๙  ๑๖ พ.ค. ๖๑ น.ส.อุชุมาศ  รมกฤต 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 
 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ - ๓ อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๐  ๑๖ พ.ค. ๖๑ นายวุทธา  เจรญิศริ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๑  ๑๖ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.ณัฐวีย์  หอมรืน่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๖ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๒  ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.พิลาสินี  นาราชจรูญทรัพย ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ย 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๔ 
 

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.) 

๑๑๓  ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.ธรีธรรม  วรรณโกวิท 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๔  ๑๗ พ.ค. ๖๑ นางณตัิกาญจน์ สตูิพันธห์าร 
ประชาชนทัว่ไป 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่ง  ประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. ....  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๕  ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
รักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๖  ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.หญิง จติศริิ สขุโกมล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ข้อบังคบัการประชุมสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๕ 
 

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.) 

๑๑๗  ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.อ.ถงุเงนิ  จงัรักชอบ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๘  ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.ท.ชยพัทธ์  ทองย่อน 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๑๙  ๑๗ พ.ค. ๖๑ ร.อ.สนธยา  ทองเปี่ยม 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๐  ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอุดม วิบูลเทวชาต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๑  ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๒  ๑๗ พ.ค. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ  ติ๊บบุญศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๖ 
 

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.) 

๑๒๓  ๑๗ พ.ค. ๖๑ นายสนธยา  สิงหบ์ุญนาค 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการสง่ออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
การรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๗ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๔  ๑๘ พ.ค. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ – ๓ 
- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๕  ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายวรีะพงษ์  สุวรรณหล่อ
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ - ๓ อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๖  ๑๘ พ.ค. ๖๑ พล.ต.กานต์  รืน่บรรเทงิ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ - ๓ อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๗  ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายธนายศ  นาคเพ็ชร ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่  ๑ – ๓ 

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๗ 
 

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.) 

๑๒๘  ๑๘ พ.ค. ๖๑ นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- บทสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวฒุใินวารสาร “จุลนิต”ิ ปทีี่ ๑๔  
  ฉบับที ่๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๒๙  ๑๘ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

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

 

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๐  ๑๘ พ.ค. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรนิทร์  จันทรแ์จ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรา่ง
ประมวลกฎหมายยาเสพติด  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๑๘ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๑  ๒๑ พ.ค. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ  
    แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๒๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๒  ๒๑ พ.ค. ๖๑ นายสุเมธ แสงโพธิ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสนุปนื วัตถุระเบดิ ดอกไม้เพลิง  
และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๘ 
 

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.) 

๑๓๓  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายขวัญชัย โชติพันธุ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิกองทุนเงินใหกู้้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๔  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายเกรียงศกัดิ ์วรมงคลชัย 
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายบรหิารราชการแผ่นดิน อนุญาต 
๒๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๕  ๒๒ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ตู้จนิดา 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๒๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๖  ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายชานนทร ์บญุรัชกูล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิัตถุ
อันตราย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

 

อนุญาต 
๒๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๗  ๒๒ พ.ค. ๖๑ ดร.โยธิน มานะบุญ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจกิายน – ธนัวาคม ๒๕๖๐) 

อนุญาต 
๒๒ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๓๘  ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.อ. นันทิพัฒน์ วงศ์ยะลา 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ข้อบังคบัวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานติบิัญญตัิ
แห่งชาตแิละกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๓๙ 
 

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.) 

๑๓๙  ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายวตุต ิวตุตส์ันต์ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ย 
การหา้มทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ์ พ.ศ. ....  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๐  ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.จิตตรานันท์ วชิัยดิษฐ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๑  ๒๓ พ.ค. ๖๑ นายบุญญภัทร ์ชูเกียรต ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูด้ ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๔๐ 
 

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.) 

๑๔๒  ๒๓ พ.ค. ๖๑ น.ส.ณัตกิาญจน์  
    สูติพันธ์วหิาร 
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

วัตถุอันตราย (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๓ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๓  ๒๔ พ.ค. ๖๑ นายอธคิม เริงใจ 
กรรมาธิการ 

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

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๔  ๒๔ พ.ค. ๖๑ พล.ต.ต. ก าพล โกศลานันท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ - ๓ อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๕  ๒๔ พ.ค. ๖๑ น.ส.เยาวเรศ ติบ๊บญุศร ี
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๔ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๖  ๓๐ พ.ค. ๖๑ นายวิทวัส บุญญสถติย์ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- เจตนารมณ์พระราชบัญญตัิมาตรการปกป้องจากการน าเขา้
สินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 

อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๗  ๓๐ พ.ค. ๖๑ น.ส.นฤมล เผือกอ าไพ 
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ 

 

อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๔๑ 
 

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.) 

๑๔๘  ๓๐ พ.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ฝีมือชา่ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมาย ประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ - ๓ 
- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม) ๒๕๖๐ 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ ์พ.ศ. ....  

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

อนุญาต 
๓๐ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๔๙  ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.วิมลรัตน์ สมัครช่วย 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ)  

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๐  ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.อ.หนึ่ง กาญพิมพะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ)  

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๑  ๓๑ พ.ค. ๖๑ น.ส.สิรนิทรา ขวัญสงา่ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๒  ๓๑ พ.ค. ๖๑ นายอธคิม เริงใจ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ) 

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๒ 
 

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.) 

๑๕๓  ๓๑ พ.ค. ๖๑ นายวสนัต ์ฝีมือชา่ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ)  

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ ( พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐ ) 
- หนังสือรวมกฎหมาย ประจ าปี ๒๕๕๘ 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ ์พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๓๑ พ.ค. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๔  ๑ มิ.ย. ๖๑ น.ส.มนัสพนัธน์  เจรญิผล 
ข้าราชการรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ ( พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐ ) 

 

อนุญาต 
๑ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๕  ๔ มิ.ย. ๖๑ นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาเอกสารการแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิวตัถุอนัตราย             
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

อนุญาต 
๔ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๖  ๕ มิ.ย. ๖๑ ดร.โยธิน  มานะบุญ 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ)  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองการด าเนนิงานขององค์การสนธิสัญญาว่าดว้ยการ
ห้ามทดลองนิวเคลียรโ์ดยสมบูรณ ์พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๓ 
 

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.) 

๑๕๗  ๕ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนทีเ่กี่ยวกับข้อยกเว้นการ
ละเมดิลิขสิทธิ์ส าหรับคนพิการ)  

อนุญาต 
๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๘  ๕ มิ.ย. ๖๑ นายศุภกฤต  มหาคตีะ 
ข้าราชการรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบบัที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม 
๒๕๖๐) 

 

อนุญาต 
๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๕๙  ๕ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.สมเจตน์  บุญถนอม 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- เอกสารรายละเอียดการศกึษาการแกไ้ขปัญหาที่ดนิท ากิน   
ของราษฎร 

อนุญาต 
๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๐  ๖ มิ.ย. ๖๑ นายวสนัต ์ ฝีมอืช่าง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ 
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๑  ๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๒  ๖ มิ.ย. ๖๑ นายศุภกฤต  มหาคตีะ 
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๑- ๒)  

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๔ 
 

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.) 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มา ซึ่งสมาชิกวฒุิสภา 
พ.ศ. .... 

๑๖๓  ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เวณกิา  เฟื่องฟู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปทีี่ ๑๔ ฉบับที่ ๖ (พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐) 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๔  ๖ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๕  ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.มนัสพนัธน์  เจรญิผล 
ข้าราชการรัฐสภา 
 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๖  ๖ มิ.ย. ๖๑ น.ส.ณิณาภา  ยิ้มแย้ม 
ข้าราชการรัฐสภา 

- ส าเนาขอ้มูลกฎหมายเกี่ยวกับวงงานรัฐสภา อนุญาต 
๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๗  ๗ มิ.ย. ๖๑ นายเอกรัฐ   
     ลิขติวิทยานิพนธ ์
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 
- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๕ 
 

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.) 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิพระราชบัญญตัิกองทนุเงนิให้กูย้ืม
เพื่อการศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๖๘  ๗ มิ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๖๙  ๗ มิ.ย. ๖๑ นายจริงจงั  นะแส 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

อนุญาต 
๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๐  ๘ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เตอืนกมล  ดาราชาต ิ
ช้าราชการรฐัสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๑  ๘ มิ.ย. ๖๑ นางดลยา  ชมพูศร ี
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๒  ๘ มิ.ย. ๖๑ นายยุทธนา  ทัพเจริญ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
- รวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๔๖ 
 

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.) 

๑๗๓  ๑๑ มิ.ย. ๖๑ นายกฤษณะ  ยอดสวุรรณ ์
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

อนุญาต 
๑๑ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๔  ๑๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๕  ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายมงคล  ด ารงคศ์ร ี
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

อนุญาต 
๑๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๖  ๑๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๑๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๗  ๑๒ มิ.ย. ๖๑ นายยุทธนากรณ์  ผมหอม 
ข้าราชการรัฐสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
 

อนุญาต 
๑๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๗๘  ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พล.อ.วินัย  ยวดยิ่ง 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีท่ีดินและสิง่ปลูกสร้าง พ.ศ. .... 

 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๗ 
 

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.) 

๑๗๙  ๑๓ มิ.ย. ๖๑ พ.อ.สิรภพ  พูลเจริญ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

วิธีพิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๐  ๑๓ มิ.ย. ๖๑ ดร.ปวีณ  นาคพรม 
กรรมาธิการ 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๑  ๑๓ มิ.ย. ๖๑ นายอภิสัณห ์ เยน็บุญสง่ 
กรรมาธิการ 

- พระราชบญัญตัิวา่ดว้ยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อนุญาต 
๑๓ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๒  ๑๔ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนาเอกสารค าอธิบายรายมาตราของรฐัธรรมนูญ ๒๕๖๐         
(มาตรา ๑๕๙) 

อนุญาต 
๑๔ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๓  ๑๕ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบัญญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๘ 
 

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.) 

๑๘๔  ๑๕ มิ.ย. ๖๑ นายธนายุส  นาคเพ็ชร 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๑๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๕  ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
    ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติิ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๑ (มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 
- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๖  ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ดร.พิษณุ  คามร ี
กรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  
- ส าเนาพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๗  ๑๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้

ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ

พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๘  ๑๙ มิ.ย. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 

อนุญาต 
๑๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๘๙  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.วีระศักดิ์  นาทะสิร ิ
อนุกรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๔๙ 
 

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.) 

๑๙๐  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายกฤษฎา  วามะศิร ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบัญญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสอืสรุปสาระส าคัญ ประวตัิและความเป็นมาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (เล่ม ๑ - ๒)   

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการไดม้าซึ่งสมาชกิวฒุิสภา พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๑  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายบุญมา  เตชะวณิช 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๒  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.จรัญ  พันธนุนท ์
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๐ 
 

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.) 

๑๙๓  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายวนิิจ  กระทอง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา 
พ.ศ. ๒๕๖๐  

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๔  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายภัคภณ  ไชยาค า 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิิธี
พิจารณาคดียาเสพตดิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๕  ๒๐ มิ.ย. ๖๑ นายปราโมทยค์ริษฐ 
    ธรรมคุณากร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- ร่างพระราชบญัญตัิการเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรอื
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... 

อนุญาต 
๒๐ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๖  ๒๑ มิ.ย. ๖๑ น.ส.เสาวนีย์  ค าแฝง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๑ 
 

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.) 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

๑๙๗  ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๘  ๒๑ มิ.ย. ๖๑ นายอธศิักดิ์  วฒันบตุร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๑ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๑๙๙  ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายธนายส  นาคเพ็ชร ์
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๒ 
 

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.) 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอตัรา  
พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒๐๐  ๒๒ มิ.ย. ๖๑ ร.ต.อ.ณัฎฐวรรธ   
    แกว้ทิพย์เนตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๑ ๒ ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายพิชัยวัสส์   
    ตรัยรัตนากร 
พนักงานราชการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบัญญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกนิอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๒  ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายสมพงษ์  รตัณะกรรณ 
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือข้อบงัคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหง่ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๓  ๒๒ มิ.ย. ๖๑ พล.ท.สังสิทธิ์  วรชาติกุล 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
การตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑  

อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๓ 
 

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.) 

๒๐๔  ๒๒ มิ.ย. ๖๑ นายปรชีา  บัววิรตันเ์ลิศ 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- พระราชบญัญตัิหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุญาต 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๕  ๒๕ มิ.ย. ๖๑ นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล 
สมาชิกสภานิตบิัญญัติ
แห่งชาต ิ

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนุญาต 
๒๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๖  ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ร.ท.ไผ่  วสยางกรู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๕ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๗  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.อ.สุรศักดิ์  ศรีอรุณ 
กรรมาธิการ 

- ส าเนาเอกสารรายการมาตรฐานคุณวฒุวิิชาชีพที่สถาบนั
คุณวฒุิวิชาชีพไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๐๘  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายมงคล  ด ารงศร ี
กรรมาธิการ 

- ส าเนารา่งประมวลกฎหมายยาเสพติด  
- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๕๔ 
 

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.) 

๒๐๙  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายจรัญ  พันธุมจนิดา 
ประชาชนทัว่ไป 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๗ 
- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๘ 

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๐  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ ์ ตู้จินดา 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๑  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายธัชพนธ์  ยอดทอง 
กรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและตดิตามจบักุม 
ผู้หลบหนกีารปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๒  ๒๖ มิ.ย. ๖๑ นายวิสตูร  ธนชัยวิวฒัน์ 
ส านักพิมพ์สูตรไพศาล 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๖ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๕ 
 

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.) 

๒๑๓  ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายรัฐสภา  จนัทรต์ากอง 
ข้าราชการรัฐสภา 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๔  ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายไพศาล  วรเศรษฐศ์ิร ิ
ประชาชนทัว่ไป 

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

 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๕  ๒๗ มิ.ย. ๖๑ น.ส.ญานิกา  เฟื่องฟุ้ง 
ข้าราชการรัฐสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๖  ๒๗ มิ.ย. ๖๑ นายบุรนิทร ์ สขุพิศาล 
อนุกรรมาธิการ 

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

 

อนุญาต 
๒๗ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๗  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายวุทธา  เจรญิศริ ิ
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

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

 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

       



๕๖ 
 

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.) 

๒๑๘  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.จ.อ.วัชรินทร์  จันทร์แจ้ง 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- พระราชบญัญตัิเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 
- พระราชบญัญตัิสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๑๙  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ พ.ท.หญิง ศิรนิันท ์ รุจิวฒั
นพงศ ์
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๐  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ดร.อไุรพรรณ  วุฒสิิงหช์ัย 
กรรมาธิการ 

- วารสารจุลนติ ิปีที ่๑๕ ฉบบัที ่๒ (มนีาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๑  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายอิทธศิักดิ์  วฒันะบุตร 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- วารสารจุลนิติ ปีที่ ๑๕ ฉบบัที่ ๒ (มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๑) 
- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ๒๕๖๐  

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิมาตรการก ากับและติดตามจับกุม 
ผู้หลบหนีการปล่อยชัว่คราวโดยศาล พ.ศ. ๒๕๖๐  

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๒  ๒๘ มิ.ย. ๖๑ นายอธคิม  เรงิใจ 
กรรมาธิการ 

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

- เจตนารมณข์องรัฐธรรมนญู 

อนุญาต 
๒๘ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



๕๗ 
 

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.) 

๒๒๓  ๒๙ มิ.ย. ๖๑ พล.ร.ต.กรปุญญพัฒน ์
    ไพรีระย่อเดช 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือรวมกฎหมายประจ าปี ๒๕๕๙ เลม่ ๑ – ๓ 
 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๔  ๒๙ มิ.ย. ๖๑ นายณิชพน  พรหมเดชะ 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือวฒุิสภากับการแก้ไขเพิ่มเติมรฐัธรรมนูญ 
(เจตนารมณท์ี่มาของรา่งรฐัธรรมนญู) 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๕  ๒๙ มิ.ย. ๖๑ นายสุขสนัต ์ มะลิทอง 
อนุกรรมาธิการ 

- หนังสือสรุปสาระส าคัญ ประวตัแิละความเปน็มาในการ
พิจารณาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  

๒๒๖  ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ร.ท.ไผ่  วสยางกรู 
บุคคลในวงงานรัฐสภา 

- หนังสือเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชกิวฒุิสภา  
พ.ศ. ....  

อนุญาต 
๒๙ มิ.ย. ๖๑ 

(1 วนั) 

  



58 
 

มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักรายงานการประชุมและชวเลข จ านวน  11  ราย รวมทั้งหมด 13 เรื่อง 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน/ 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑ 30 เม.ย. 61 นางบุษกร  อัมพรประภา 
รองเลขาธกิาร 
สภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติราชการแทน 
เลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุในชั้น
วุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวกบัการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... (พ.ศ. 2556) 
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ครั้ง 
1. ครั้งที่ 12/2561 (สมัยสามัญนิตบิัญญตัิ) วนัจันทรท์ี่ 18         

 กุมภาพันธ์ 2556 
2. ครั้งที่ 13/2556 (สมัยสามัญนิตบิัญญตัิ) วนัอังคารที่ 19  

 กุมภาพันธ์ 2556 

อนุญาต 
2 พ.ค. 61 

(3 วนั) 

- - 

๒ 9 พ.ค. 61 น.ส.สุธาทิพย์ สุวรรณเดชา 
นิสิต  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ส าเนาบันทึกการประชุมสภานิตบิัญญัตแิละรายงานการ
ประชมุสภานติิบญัญตัิในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... (พ.ศ. 2560) เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ครั้ง 
1. ครั้งที่ 64/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และ 
2. ครั้งที่ 15/2560 วนัพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 

อนุญาต 
15 พ.ค. 61 

(7 วนั) 

- - 

3 16 พ.ค. 61 น.ส.วิมลมาศ  คงสุข 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิเกี่ยวกับ
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ในการประชมุสภานติิบญัญตัิ
แห่งชาติ ครั้งที่ 8/2561 วนัพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

อนุญาต 
17 พ.ค. 61 

(2 วนั) 

  



59 
 

ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน/ 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

4 25 พ.ค. 61 นายอธิษฐ์ ศิลป์ธนะวานชิ 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

ส าเนารายงานการประชุมสภานิติบญัญตัแิห่งชาตเิกี่ยวกับ 
การพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิวตัถุอนัตราย (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. .... ในการประชุมสภานติบิัญญตัแิหง่ชาต ิครั้งที ่31/2561  
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เพื่อใช้ประกอบการ
ปฏิบัตหิน้าทีร่าชการในสว่นที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

อนุญาต 
30 พ.ค. 61 

(6 วนั) 

  

5 24 พ.ค. 61 นางอุดมลักษณ์  อุ่นศรี 
ข้าราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหาร ส าหรับทารกและเด็ก พ.ศ. ....
(พ.ศ.2560) เป็นไฟอิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ครัง้ 

1. ครั้งที่ 71/2559 วนัศกุร์ที่ 11 พฤศจกิายน 2559  
2. ครั้งที่ 24/2560 เปน็พิเศษ วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

อนุญาต 
30 พ.ค. 61 

(6 วนั) 

  

6 13 มิ.ย. 61 พ.ต.ท.มาโนชญ์  สวนดอกไม ้
รอง ผกก.สส.  
สถานีต ารวจภูธรบางม่วง 
จังหวดันครสวรรค ์

ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหา้มเรียก
ดอกเบี้ยเกนิอัตรา พ.ศ. .... (พ.ศ.2560) เป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ครั้ง 

1. ครั้งที่ 54/2559 วนัพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559  
2. ครั้งที่ 75/2559 วนัศกุร์ที่ 25 พฤศจกิายน 2559 

อนุญาต 
14 มิ.ย. 61 

(2 วนั) 
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ล าดับ
ที ่

ว.ด.ป. 
ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาต
บางส่วน/ 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

7 14 มิ.ย. 61 น.ส.จิรารัตน์  จันทรตัน ์
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

ส าเนาบันทึกการประชุมและส าเนารายงานการประชมุสภานิติ
บัญญตัิแห่งชาต ิในการพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
พ.ศ. .... ในชัน้การพิจารณาของสภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิ 
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 2 ครั้ง 
1. ครั้งที่ 10/2561 วนัพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  
2. ครั้งที่ 13/2561 วนัพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561  

เพื่อน าไปจัดท าบันทกึเจตนารมณ์ของรา่งพระราชบัญญตัิ
ดังกลา่ว 

อนุญาต 
20 ก.พ. 61 

(2 วนั) 
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มีผู้ขอข้อมูลข่าวสารของส านักกรรมาธิการ ๓ จ านวน  4  ราย รวมทั้งหมด 6 เรื่อง 
 

ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๑. 
 
 
 

 

๒๘ มี.ค. ๖๑ 
 
 
 
 

น.ส.พจมานพจี  ทวีสว่างผล 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

- ส าเนาเจตนารมณร์่างพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปราม
การสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย (ฉบบัที่ ..)    

  พ.ศ. ....  

๒๘ ม.ีค. ๖๑ 
(๑ วนั) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๒ ๑๗ เม.ย. ๖๑ 
 

นายนพดล  กตญาณยุทธ ์
ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
ส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม 

 

- ส าเนาเจตนารมณร์่างพระราชบญัญตัิกองทุนพัฒนาสือ่
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 

 

๑๗ เม.ย. ๖๑ 
(๑ วนั) 

 

  

๓ ๓๐ เม.ย. ๖๑ นางบุษกร  อัมพรประภา 
ข้าราชการ 
ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 

- ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ. ....  

- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  พ.ศ. ....  

 

๒ พ.ค. ๖๑ 
(๒ วนั) 
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ล าดับที ่
ว.ด.ป. 

ที่รับเรื่อง 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง/สังกัด 
ของผู้ขอข้อมลู 

 

ชื่อ/ประเภทข้อมูล 

อนุญาต 
ว.ด.ป. 

ส่งข้อมูลให้ผูข้อ 
(วัน) 

ไม่อนุญาต 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

อนุญาตบางส่วน 
เหตุผล 
(ว.ด.ป.) 

๔ 
 

๑๓ มิ.ย. ๖๑ 
 

พ.ต.ท. มาโนชญ ์ สวนดอกไม ้
รอง ผกก.สส.  
สถานตี ารวจภูธรบางม่วง 
จังหวดันครสวรรค ์

- ส าเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญตัิหา้มเรียกดอกเบี้ยเกินอตัรา พ.ศ. ....  

- ส าเนาเจตนารมณร์่างพระราชบญัญตัิห้ามเรียกดอกเบีย้เกิน
อัตรา พ.ศ. .... 

 

๑๕ มิ.ย.๖๐ 
(๒ วนั) 
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